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II 

POVZETEK 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako izdelovalci betonskih in kamnoseških 

izdelkov v Republiki Sloveniji izpolnjujejo zahteve managementa celovite kakovosti 

skladno s harmoniziranimi standardi in gradbeno zakonodajo. V empiričnem delu 

kvantitativne raziskave, ki smo jo opravili na vzorcu 70 podjetij oz. izdelovalcev 

betonskih in kamnoseških izdelkov, ugotavljamo, da nezadostno usposabljanje in visoki 

stroški preizkušanja izdelkov pomembno vplivajo na zasnovo in postavitev poslovno-

organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti, niso pa edini razlog, da 

številna podjetja, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke, ne izpolnjujejo zahtev 

za namestitev oznake CE na svoje izdelke. Na podlagi ugotovitev analitičnega in 

empiričnega dela raziskave smo za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov 

oblikovali model usposabljanja, ki bo imel uporabno vrednost za vse tiste organizacije, 

v katerih si prizadevajo za nenehno izboljševanje managementa kakovosti.  

 

Ključne besede: betonski izdelki, izjava o skladnosti, kamnoseški izdelki, management 

celovite kakovosti, model kakovosti, podjetja, raziskava.  

 

SUMMARY 

The master degree paper looks at procedures and processes used by the manufacturers 

of concrete and stone products in the Republic of Slovenia with the aim to meet the 

requirements of total quality management in conformity with harmonised standards and 

the building code. The empirical part of the quantitative research made by polling 70 

companies, i.e. manufacturers of concrete and stone products demonstrates sub-standard 

training and high costs associated with product testing as the factors having significant 

effect on making a concept and putting in place a business and organisational system for 

total quality management as one of numerous reasons for the failure of Slovenian 

enterprises in this kind of industry to qualify for the CE marking on their products. By 

taking into account the findings of the analytical and the empirical parts of the research, 

a training model with practical tips has been tailored to assist the organisations, which 

strive for continuing improvement of quality management procedures and processes 

toward conformity or suitability for use of their products. 

 

Key words: concrete products, manufacturer’s declaration of conformity, stone products, 

total quality management, quality model, companies, research. 
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1 UVOD 

Kakovost je postala ena izmed glavnih sestavin konkurenčnosti organizacij. Nanaša 

se na kakovost izdelkov, kakovost storitev, kakovost procesov, kakovost dela in celo na 

kakovost življenja. Danes besedo kakovost najpogosteje uporabljamo v naslednjih dveh 

pomenih (Juran in Grayna 1999, 38 - 39): 

− kakovost predstavljajo tiste značilnosti proizvoda, ki ustrezajo izraženim 

potrebam odjemalcem in ustvarjajo njihovo zadovoljstvo; 

− kakovost pomeni odsotnost napak oziroma pomanjkljivosti, ki povzročajo 

nezadovoljstvo odjemalcem s proizvodom. 

Nenehno spreminjajoče se zunanje okolje, rastoče zahteve odjemalcev in 

konkurenca silijo organizacije v nenehno prilagajanje in notranje spremembe 

organiziranosti. 

V magistrski nalogi želimo ugotoviti, kako izdelovalci betonskih in kamnoseških 

izdelkov izpolnjujejo zahteve managementa celovite kakovosti skladno s 

harmoniziranimi standardi in gradbeno zakonodajo. Po analizi podatkov in informacij, 

pridobljenih na vzorcu podjetij, bomo potrdili ali zavrnili hipotezi, da nezadostno 

usposabljanje in visoki stroški preizkušanja izdelkov pomembno vplivajo na postavitev 

poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v slovenskih 

podjetjih, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

Na podlagi ugotovitev analitičnega in empiričnega dela raziskave bomo za 

izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov oblikovali model usposabljanja, ki bo 

imel uporabno vrednost za vse tiste organizacije, v katerih nenehno izboljšujejo 

management kakovosti.  

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

V petdesetih letih prejšnjega stoletja je Feigenbaum podal definicijo managementa 

celovite kakovosti, ki ga označujemo kot »učinkovit sistem za povezovanje razvoja 

kakovosti, vzdrževanja kakovosti in prizadevanj za izboljšanje kakovosti različnih 

skupin v organizaciji, da bi usposobili proizvajanje in poprodajne storitve, da na najbolj 

ekonomičen način omogočijo slediti kupčevim zahtevam« (Ishikawa 1989, 84). 

Zagotavljanje kakovosti je stalen proces, ki zahteva nenehno izboljševanje lastnosti 

izdelkov ali storitev z najvišjo kakovostjo. Vse večji poudarek je na načrtovanju na vseh 

nivojih organiziranosti poslovanja in preprečevanju napak in problemov na njihovem 

izvoru (Dale, Cooper in Wilkinson 1997, 23). Kakovost pomeni manj napak, manj 

motenj in manj nepotrebnih stroškov, posledica česar je dobičkonosnost ter 

zadovoljstvo kupcev in zaposlenih. Empirične izkušnje namreč kažejo, da je 
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preprečevanje napak lahko bistveno cenejše od njihovega odpravljanja (Rusjan 2006, 

270). Kljub vsem vrstam ukrepov (npr. tehničnih, izobraževalnih, pravnih ipd.) bo do 

napak vedno prihajalo in v takem primeru jih je potrebno čim prej odkriti in poskrbeti, 

da se ne bi ponovile. 

Danes je kakovost s strani odjemalcev največkrat zahtevana ali že sama po sebi 

umevna, zato tudi čedalje manj predstavlja konkurenčno prednost za organizacijo 

(Dolinšek 2005, 2). Doseganje odlične kakovosti je hkrati tudi priložnost za doseganje 

večjega tržnega deleža (Markič 2004, 276). 

Ker kakovost nastaja v vseh fazah od zasnove izdelka ali storitve do njegove 

odložitve, naj ne bi bila prepuščena naključju, temveč naj bi bila izid skrbnega snovanja, 

brezhibne izdelave in stalnega nadzora (Vujoševič 1992, 14). Vzporedno s 

proizvajanjem, ko nastajata izdelek ali storitev, in zagotavljanjem kakovosti nastaja 

zahtevana kakovost. 

Z večanjem znanja in zahtev na področju kakovosti se je pojavila zahteva po 

standardizaciji. Vsak standard ima svoj namen in obseg. Z njegovo vpeljavo v prakso v 

organizaciji dokazujejo svojim poslovnim partnerjem, da so sposobni izpolniti njihove 

zahteve glede kakovosti. 

Nadzor kakovosti se je začel izvajati v proizvajalni funkciji. Standard ISO 9000 

določa zahteve za management kakovosti v proizvodni, tehnični, nabavni, prodajni, 

finančni in, v manjši meri, v kadrovski funkciji. ISO 9004 poleg prej naštetega upošteva 

še stroške kakovosti, njihovo načrtovanje in nadzor. 

Cilj skupnih standardov kakovosti je podpora medsebojni trgovini in postavitev 

skupnih osnov za zagotavljanje kakovosti proizvodov. 

Standardi kakovosti ISO 9001:2000 predstavljajo smernice za ustrezno zasnovo, 

postavitev in ohranjanje managementa celovite kakovosti organizacije in pripomorejo k 

uvajanju doslednosti izvajanja delovnih procesov (Kern 2006, 9). V prenovljenem 

standardu obravnavajo organizacijo kot vrsto med seboj delujočih procesov, katerih izid 

so izdelki in storitve, ki jih odjemalci kupujejo. Procesni pristop organizacijam 

omogoča, da neposredneje povezujejo svoje poslovne cilje s poslovno uspešnostjo. Če 

hoče organizacija pridobiti zadovoljstvo odjemalca, naj z njim vzpostavi takšen 

dobaviteljski odnos, ki prinaša obojestransko korist. Za management celovite kakovosti 

so nujno potrebne določene vrednote, znanja ter veščine vseh zaposlenih v organizaciji 

(Florjančič 1995, 310), ki jih pridobijo v programih izobraževanja in usposabljanja. 

V preteklosti so bile opravljene številne raziskave, ki so pokazale, da je visoka 

kakovost kot lastnost izdelkov in storitev močno pozitivno vplivala tako na tržni delež 

organizacij kot na rentabilnost in delež dobička v realizaciji (Buzzell in Wiersema 1981, 

135-144). Podobne ugotovitve navajajo Chapman, Murray in Mellor (1997, 443) in 

ugotavljajo povezave finančnih kazalnikov uspešnosti poslovanja s strateškim 

obvladovanjem kakovosti. Nasprotno pa nekateri avtorji raziskav niso našli pozitivne
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povezave med certifikacijo po standardih kakovosti in uspešnostjo organizacij. 

Batchelor (1992) je v raziskavi 600 certificiranih britanskih podjetij ugotovil, da jih je le 

15 % izboljšalo poslovanje z uvedbo certifikatov kakovosti (Heras, Casadesus in Dick 

2002, 74). V istem viru so navedene ugotovitve Seddona (1997), ki dokazujejo, da 

standardi kakovosti ISO 9000 nimajo nobenega vpliva na uspešnost organizacije, če pa 

ga že imajo, je ta negativen. 

Večina organizacij ima težave zaradi stroškov, povezanih z zasnovo, 

vzpostavljanjem in vzdrževanjem managementa celovite kakovosti (Vrabec 2003, 2). 

Stroški kakovosti nastajajo zaradi zahtev kakovosti. To so stroški, ki jih povzročajo 

vsi bistveni ukrepi za preprečevanje napak in izvajanja pregledov kakovosti ter napak 

med procesom proizvajanja in uporabo izdelka ali storitve (Vujoševič 2000, 193). 

Dubrovski (1991, 315) poudarja, da za vsako napako in pomanjkljivost obstaja 

določljiv vzrok, ki ga je mogoče odkriti in preprečiti ponavljanje napak. 

Izračun stroškov kakovosti zasleduje dva glavna smotra, in sicer prepoznavanje 

trendov in analizo šibkih točk (Šostar 1996, 160). Z zvišanjem stroškov na področju 

preprečevanja napak lahko ob sočasnem ohranjanju stroškov kontrole občutno znižamo 

stroške napak, tako da so skupni stroški nižji. Primerjava stroškov izmeta in dodelave 

po stroškovnih mestih omogoča odstranjevanje slabosti. 

Nove zahteve glede kakovosti izdelkov in storitev slovenskih organizacij so se 

pojavile z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ko je njeno tržišče postalo del trga, na 

katerem veljajo zakonitosti prostega pretoka izdelkov in storitev. Okvir, ki to omogoča, 

je za gradbene izdelke direktiva Sveta EU o gradbenih proizvodih (CPD) št. 

89/106/EGS, ki po določenem prehodnem obdobju zahteva uporabo harmoniziranih 

standardov. Izdelovalci naj bi opravili postopek ugotavljanja in potrjevanja skladnosti 

za vsak izdelek in njegovo nameravano uporabo. 

Zaradi različne zahtevnosti gradbenih izdelkov so načini potrjevanja skladnosti 

različni, vsi pa zahtevajo začetni preizkus vsakega tipa izdelka in obvladovanje 

kakovosti pri proizvajanju. Za vsak izdelek je predviden tehnični sistem potrjevanja 

skladnosti določen že v tehnični specifikaciji, navedene pa so tudi naloge, ki jih lahko 

opravi izdelovalec sam oziroma naj jih prepusti pooblaščenemu organu. Tehničnih 

sistemov potrjevanja skladnosti je šest, za vse pa velja, da naj izdelovalec vzpostavi 

dokumentirano notranjo kontrolo proizvajanja. Po izpolnitvi zahtev iz specifikacije 

lahko izdelovalec izda izjavo o skladnosti izdelka (Srpčič 2006, 56). 

Izdelovalcu, ki je vzpostavil nadzor proizvajanja, se prizna izpolnjevanje zahteve o 

notranjem nadzoru proizvajanja, če izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2000 o 

poslovno-organizacijskem sistemu managementa celovite kakovosti (Ceklin 2004, 55). 

Izdelovalec lahko za izpolnjevanje zahtev modulov globalnega pristopa uporablja druge 

pristope k poslovno-organizacijskemu sistemu managementa kakovosti, ki ne temeljijo
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na standardu ISO 9001:2000, vendar s tem ni izpolnjena zahteva o skladnosti, 

preverjanje pa je največkrat zamudnejše in zahtevnejše (Prešern 2004 b, 55). 

Na izdelke, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s sprejetimi evropskimi 

harmoniziranimi standardi, izdelovalec namesti oznako CE, ki omogoča prost vstop na 

skupni evropski trg brez dodatnega dokazovanja primernosti izdelka za nameravano 

uporabo. Oznaka CE je nekakšen »potni list« izdelka na notranjem trgu Evropske unije 

(Prešern 2004 a, 22). 

1.2 Namen in cilji raziskave ter temeljne hipoteze 

V magistrski nalogi nameravamo ugotoviti, kako izdelovalci betonskih in 

kamnoseških izdelkov izpolnjujejo zahteve managementa celovite kakovosti skladno s 

harmoniziranimi standardi za njihove izdelke. Evropski standardi narekujejo začetno 

certificiranje izdelkov, notranjo kontrolo proizvajanja in nameščanje oznake CE na 

izdelke, dane na trg Evropske unije. Pri izdelkih iz naravnega kamna je zahtevan začetni 

preizkus za vsako novo vrsto kamna, kar povzroča podjetjem in drugim organizacijam 

visoke dodatne stroške. 

V teoretičnem delu raziskave bomo, po pregledu relevantne strokovne literature, 

zakonodaje in harmoniziranih standardov, kritično in s sistemskega vidika, obravnavali 

dosedanje raziskave o vplivih različnih filozofij ter metod in orodij, ki naj bi usmerjale 

gradbena in kamnoseška podjetja k odličnosti poslovanja ter preučili zahteve za 

vzpostavitev managementa celovite kakovosti pri izdelovanju betonskih in kamnoseških 

izdelkov. 

 V analitičnem delu raziskave bomo opravili analizo pridobljenih podatkov in 

informacij na podlagi anketnih vprašalnikov, da bomo ugotovili, kako usposabljanje s 

področja gradbenih standardov in stroški preizkušanja izdelkov vplivajo na postavitev 

poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v podjetjih, ki 

izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

Na podlagi ugotovitev analitičnega dela raziskave bomo za izdelovalce betonskih in 

kamnoseških izdelkov oblikovali model usposabljanja. 

V raziskavi magistrske naloge smo postavili dve temeljni hipotezi: 

H1: Nezadostno usposabljanje s področja gradbenih standardov ima signifikantno 

negativen vpliv na uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite 

kakovosti v podjetjih, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

H2: Visoki stroški preizkušanja izdelkov imajo signifikantno negativen vpliv na 

uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v podjetjih, 

ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

Hipotezi bomo potrdili ali zavrnili z načrtovano raziskavo med izdelovalci 

betonskih in  kamnoseških izdelkov. 
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Po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (www.gzs.si) imajo v Sloveniji le v 

štirih podjetjih iz dejavnosti izdelovanja betonskih izdelkov za gradbeništvo in v enem 

podjetju iz dejavnosti obdelave naravnega kamna pridobljen certifikat kakovosti ISO 

9001. Podatkov o uporabi morebitnih drugih modelov kakovosti za izpolnjevanje zahtev 

o notranjem nadzoru proizvajanja za namestitev oznake CE (npr. 6 sigma, 20 ključev in 

model poslovne odličnosti EFQM) nismo uspeli pridobiti. 

Problem vidimo v tem, da le pri 0,9 % podjetjih, v katerih izdelujejo betonske in 

kamnoseške izdelke, uporabljajo standarde kakovosti ISO, čeprav jih harmonizirani 

standardi zavezujejo, da zagotovijo trajno doseganje kakovosti za namestitev oznake CE 

in izdajo listin, ki omogočajo prost pretok izdelkov na trgu Evropske unije.  

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve  

Večina standardov SIST EN za področje betonskih in kamnoseških izdelkov je 

začela veljati v drugem polletju leta 2006. Zato raziskava temelji na nekaterih 

predpostavkah: 

- obrtniki in podjetja še niso pristopili k vzpostavitvi managementa celovite 

kakovosti ali poslovno-organizacijskega sistema notranje kontrole proizvajanja, 

ki je pogoj za nameščanje oznake CE na gradbene izdelke, ker preslabo poznajo 

zakonodajo in standarde, ki vplivajo na njihovo prodajo in vgradnjo na trgih 

Evropske unije; 

- izdelovalci betonskih in kamnoseških izdelkov še nimajo strategije, kako 

pristopiti k začetnemu certificiranju izdelkov. Obstoječa poročila o lastnostih 

posamezne vrste betona in kamna ne veljajo več, ker so se spremenili tudi 

standardi za merjenje njihovih značilnosti. Za vsako vrsto npr. naravnega kamna 

je potreben ponovni začetni preizkus o številnih lastnostih (npr. upogibna 

trdnost, odpornost proti zdrsu, odprta poroznost, odpornost na zmrzovanje, 

odpornost na temperaturni šok ipd.), kar povzroča visoke stroške začetnega 

preizkusa. 

Raziskava temelji na naslednjih omejitvah: 

- pri izbiri vzorca smo se omejili le na dve gradbeni dejavnosti, ki po klasifikaciji   

Statističnega zavoda Republike Slovenije spadata v skupino DI/26.610 - 

proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo in skupino DI/26.700 - obdelava 

naravnega kamna ker zanju že veljajo določila harmoniziranih standardov; 

- izidov raziskave ne bomo mogli posploševati na proizvajalce ostalih gradbenih 

izdelkov (npr. proizvajalci apna, cementa, toplotnih izolacij itd.); 

- vzorec smo izbrali med člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki so 

obenem člani sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev. V njihovem 

registru (www.ozs.si) je 575 organizacij, ki so članice navedene sekcije. Z 
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dejavnostjo proizvajanja betonskih strešnikov, tlakovcev in zidakov ter 

proizvajanjem in vgradnjo izdelkov iz naravnega kamna se ukvarjajo tudi 

samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki so člani Gospodarske zbornice 

Slovenije (www.gzs.si). Pri pregledu podatkov in informacij iz registra članov 

Gospodarske zbornice Slovenije smo ugotovili, da je v navedenih dveh 

dejavnostih pri njih včlanjeno le 63 obrtnikov in podjetij, katerih večji del je 

včlanjen tudi v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije; 

- v raziskavo smo vključili podjetnike in gospodarske družbe, ki so bile vpisane v 

register OZS na dan (15. 2. 2008) začetka raziskave; 

- iz vzorca smo izločili tiste podjetnike in gospodarske družbe, katerih osnovna 

dejavnost ni proizvajanje, ampak le vgradnja gradbenih izdelkov. 

1.4 Metode dela in struktura naloge 

Podatke in informacije, pridobljene z anketiranjem, bomo najprej oblikovali v MS 

Excelovi tabeli. Nato jih bomo prenesli v programsko orodje SPSS, kjer jih bomo 

podrobneje statistično obdelali. 

Analizo bomo izdelali s pomočjo univariantne metode frekvenčne porazdelitve. 

Uporabili bomo tudi bivariantno analizo: (1) s pomočjo križanja spremenljivk iz 

različnih podskupin odgovorov, kar omogoča sklepanje o njihovi povezanosti 

(Kropivnik in Trampuž 1999, 35), pri tem bomo kot mero povezanosti uporabili Hi 

kvadrat statistiko; (2) z analizo variance in t-testom bomo ugotovili, ali se poznavanje 

harmoniziranih standardov za betonske in kamnoseške izdelke po različnih regijah in 

glede na različno pravno obliko in velikost gospodarskih subjektov razlikuje; (3) za 

iskanje dimenzij bomo uporabili multivariantno statistično metodo analize glavnih 

komponent. Analizirali bomo vpliv usposabljanja o zakonodaji in harmoniziranih 

standardih na načrtovanje in uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa 

celovite kakovosti proizvajanja. 

Interpolacijo izidov ankete bomo v nadaljevanju izdelali na osnovi inferenčne 

statistične analize oziroma statističnega sklepanja iz vzorca na populacijo in s tem 

ocenjevanje značilnosti populacije. 

Celotno magistrsko delo bomo razdelili na pet poglavij: uvodu bo sledilo poglavje 

za razjasnitev teoretičnih osnov, v katerem bodo opisane filozofije, metode in orodja 

managementa celovite kakovosti in postopki certificiranja za gradbene izdelke. V 

tretjem poglavju bomo predstavili raziskavo, ki ji sledita zasnova modela usposabljanja 

za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov in zaključno poglavje. Na koncu 

bomo navedli seznam literature in virov ter v prilogah predložili anketni vprašalnik. 
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1.5 Prispevek raziskave k znanosti in stroki 

Večina domačih in tujih raziskav s področja managementa celovite kakovosti, ki so 

podrobneje predstavljene v magistrski nalogi, potrjuje pozitiven vpliv certificiranja 

organizacij skladno s standardi kakovosti. Le redki med njimi niso mogli potrditi, da so 

standardi kakovosti dosledno povezani s poslovno-organizacijskim sistemom 

managementa celovite kakovosti, ki prinaša izboljšan proces nadzora ali boljšo 

kakovost. 

V nobeni raziskavi še ni bil obravnavan management celovite kakovosti za 

gradbene izdelke in uporabo oznake CE. Zahteve po označevanju gradbenih izdelkov so 

bile v Sloveniji uveljavljene leta 2001 s sprejemom Pravilnika o potrjevanju skladnosti 

in označevanju gradbenih proizvodov (Ur. l. RS št. 54/2001). Uporaba oznake CE za 

posamezne gradbene izdelke je obvezna šele po sprejetju posameznega harmoniziranega 

standarda, ki določa pričetek njegove možne in obvezne uporabe. 

Raziskava bo zajela le izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov, zato izidov 

ne bomo mogli posploševati na izdelovalce vseh gradbenih izdelkov. Dobili pa bomo 

odgovor na ključno vprašanje: kako usposabljanje in stroški zasnove ter vzpostavitve 

poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti vplivajo na 

označevanje gradbenih izdelkov skladno s harmoniziranimi standardi. 

Raziskava in njeni izidi predstavljajo tako teoretični kot empirični raziskovalni 

prispevek znanosti. Na podlagi ugotovitev analitičnega in empiričnega dela raziskave 

bomo za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov oblikovali model 

usposabljanja, ki bo imel praktično uporabno vrednost za vse tiste organizacije, v 

katerih nenehno izboljšujejo management celovite kakovosti. Poznavanje modela, 

zakonodaje, standardov in vzgibov, ki pripomorejo k označevanju gradbenih izdelkov z 

oznako CE, bo pomagalo organizacijam vzpostaviti poslovno-organizacijski sistem 

managementa celovite kakovosti in tako zadostiti pogojem, ki omogočajo prost pretok 

izdelkov na tržišču. 
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2 TEORETIČNI DEL NALOGE 

Beseda kakovost ima v vsakdanjem življenju za različne ljudi različen pomen. 

Skoraj vsak izmed nas ima svojo definicijo kakovosti, ki izhaja iz spoznaj in izkušenj 

(Pivka 2000, 11). Kakovost je povezana s stroški, ki jih povzročajo dejavnosti 

preprečevanja neskladnosti, pregledov kakovosti in ugotavljanja neskladnosti 

proizvodov. 

Management celovite kakovosti naj bo zasnovan tako, da z njim zmanjšujemo in 

preprečujemo nastajanje pomanjkljivosti v poslovanju ter, da skozi načela in načine 

nenehnega izboljševanja (cikel PDCA) vodi k poslovni učinkovitosti in odličnosti (Golc 

2007, 14). 

Organizacije uporabljajo različne filozofije, metode in orodja managementa 

kakovosti, s katerimi izboljšujejo kakovost in svoje konkurenčne sposobnosti. 

Največkrat se zadovoljijo z uvajanjem enega ali več standardov ISO, ki so le en korak 

na poti k managementu celoviti kakovosti in odličnosti poslovanja. Zaradi hitrih 

sprememb na trgu in razvoja novih tehnologij imajo za uspešnost organizacij bistveno 

večji pomen sveže ideje kot uporaba posameznih filozofij, metod in orodij 

managementa kakovosti. 

Izpolnjevanje zahtev direktive o gradbenih izdelkih omogoča  prost pretok izdelkov 

na evropskem tržišču. Izdelovalci zagotavljajo trajno doseganje in ohranjanje 

zahtevanih značilnosti izdelka z uvajanjem notranje kontrole proizvajanja ali z drugimi 

poslovno-organizacijskimi sistemi managementa celovite kakovosti. 

Večina slovenskih in tujih raziskav potrjuje, da uvajanje filozofij, metod in orodij 

managementa kakovosti vpliva na izboljšanje preglednosti in učinkovitosti procesov. 

Pomembno je, da jih v organizacije uvajajo zaradi prednosti, ki jih prinašajo v 

poslovanje in ne le zaradi dviga ugleda organizacije. 

2.1 Kakovost kot sestavina uspešnosti organizacij 

Danes so v organizacijah neprestano izpostavljeni izzivom, pred katere jih 

postavljajo razmere na svetovnem tržišču. Osnovni cilj managementa idej je povečanje 

števila, kakovosti, učinkovitosti in hitrosti inovacijskih procesov in s tem tudi povečanje 

konkurenčne sposobnosti organizacije. Organizacije naj bi spodbujale spremembe, če 

hočejo preživeti, kajti usmerjevalci sprememb so tisti, ki bodo preživeli (Drucker 2001, 

76). 

Če hočejo biti v organizacijah konkurenčni in uspešni v tržni tekmi, so prisiljeni 

sprejeti te izzive in vzpostaviti ustrezen poslovno-organizacijski sistem managementa 

notranjih procesov, poslovanja in odnosov med zaposlenimi znotraj organizacije ter 

navzven do kupcev, dobaviteljev in družbe. Pri tem je pomembno, da imajo v 
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organizaciji jasno in dolgoročno strategijo managementa celovite kakovosti (Kovačič 

2007, 5). 

Najuspešnejši so v tistih organizacijah, ki premorejo najhitrejšo odzivnost na 

spremembe in visoko sposobnost prilagajanja. Za konkurenčnost v spreminjajočem se 

družbenem okolju organizacije uvajajo različne pristope za povečanje kakovosti in 

konkurenčnosti organizacije. V Sloveniji se v organizacijah največkrat zadovoljijo z 

uvajanjem enega ali več certifikatov iz serije ISO, ki pa so le korak na poti k 

managementu celovite kakovosti in poslovni odličnosti. Management celovite kakovosti 

je v tržnem gospodarstvu dolgoročno ena izmed glavnih konkurenčna sposobnosti 

organizacije, ki odloča o njenem obstoju, razvoju ali propadu, kratkoročno pa k temu 

pripomorejo še druge konkurenčne sposobnosti, kot sta npr. cena in prilagodljivost 

(Zabukovnik 2005, 8). Kakovost poslovanja se obravnava kot najpomembnejša 

konkurenčna prednost v organizaciji. Za njeno ohranjanje je potreben nikoli končan 

proces nenehnih izboljšav. 

V prihodnosti bodo v prednosti v tistih organizacijah, ki bodo sposobni prepoznati 

poslovne priložnosti prej kot konkurenca in hitro ponuditi inovativne, visoko 

kakovostne in cenovno ugodne izdelke in storitve. Ne tvegati ničesar novega bo postalo 

zelo tvegano. To pomeni, da bo v proces inoviranja proizvodov, organiziranosti in 

tehnologije potrebno vključiti potenciale vseh sodelavcev. Ustvariti filozofijo 

organizacije, kjer kreativnost in inovativnost sodelavcev ne bosta samo zaželeni na 

načelni ravni, temveč bosta pri sodelavcih sprejeti kot temeljni nalogi njihovega dela, 

bo v prihodnosti pomembna naloga managementa (Zabukovnik 2005, 8-10). 

2.1.1 Definicija kakovosti 

Ker ima beseda kakovost v vsakdanjem življenju za različne ljudi različen pomen, 

se kakovost izdelka ali storitve kaže v drugačni »luči« glede na to, ali jo opredeljuje 

proizvajalec ali uporabnik. 

Proizvajalec opredeljuje kakovost izdelkov in storitev z notranjega vidika kot zbir 

vseh lastnosti, ki opredeljujejo njegovo uporabno vrednost, pa tudi glede na 

uporabnikove potrebe. Z vidika organizacije je kakovost povezana z doseganjem take 

konstrukcije poslovnega učinka in njegove izdelave, da bo poslovni učinek zadovoljil 

opredeljena pričakovanja kupcev. Z notranjega poslovnega učinka pomeni kakovostni 

poslovni učinek ujemanje z zahtevami in standardi, ki jih postavijo načrtovalci 

poslovnega učinka na osnovi tržnih zahtev (Rusijan 2006, 268). Pri tem ločimo 

konstrukcijsko kakovost, ki pomeni specifikacijo kakovosti npr. materiala, oblik, 

toleranc, podanih v načrtih ali standardih ipd. ter kakovost izdelave kot stopnjo, do 

katere izdelek ustreza konstrukcijski dokumentaciji. Za tehniške sisteme in izdelke 

trajnejše rabe je merilo kakovosti zanesljivost, ki pomeni zagotavljanje verjetnosti, da 
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bo nek tehnični sistem deloval uspešno in da bo za določen čas v določenih okoliščinah 

ohranil svoje lastnosti (Pivka 2000, 21). 

Uporabnik najpogosteje meri kakovost z vidika kar najboljšega in najugodnejšega 

nakupa. Kupec je tisti, ki odloča, kaj je kakovostno, in sicer na podlagi mišljenja glede 

vrednosti in  koristnosti, ki mu jih prinašajo posamezne lastnosti poslovnega učinka. 

Kakovost je vedno povezana s pričakovanji kupca. Ocenjuje jo po svoje in zanj merila 

proizvajalca niso odločilna (Pivka 2000, 22). Raven kakovosti se nenehno dviguje, zato 

naj bi si v organizaciji prizadevali za stalno izboljševanje poslovnih učinkov na podlagi 

spremljanja pričakovanj kupcev, z uvajanjem novih tehnologij in z zmanjševanjem 

variabilnosti v vseh vrstah procesov. 

Pomembno je, da sta notranji in zunanji vidik kakovosti usklajena (prav tam). To v 

organizaciji posledično zahteva dobro povezavo med posameznimi poslovnimi 

funkcijami, ki sodelujejo pri zagotavljanju kakovosti. Zato je v organizaciji potrebno 

vzpostaviti ustrezen okvir načrtovanja, izvedbe in kontrole kakovosti, ki bo omogočal 

povezave in usklajeno delovanje ter izmenjavo podatkov in informacij med 

posameznimi funkcijami. 

Od izdelka poleg ustrezanja funkciji, dobi trajanja in videzu, ob primerni ceni 

zahtevamo še enovitost, enakomernost funkcij, nadomestljivost delov in zlasti kar 

najpopolnejšo ustreznost namenu uporabe. Tako nastaja zasnova tržne kakovosti, na 

podlagi katere se uporabniki odločajo o nakupu (Pregrad in Musil 2000, 103-104). 

Vendar pa teh lastnosti, ki tvorijo zasnovo tržne kakovosti, običajno ne moremo izraziti 

na merljiv način. Večinoma jih razgradimo v hierarhijo lastnosti in končnih merljivih 

kriterijev. Zato količine kakovosti ne moremo izraziti z eno enoto (Pivka 2000, 17). 

Določitev optimalne kombinacije lastnosti proizvoda ni enostavna naloga in 

zahteva raziskavo tržišča glede tega, kaj kupec pričakuje, koliko je pripravljen plačati, 

kakšne proizvode nudi konkurenca itd. Vemo pa, da potrebe in pričakovanja ljudi 

oziroma tržišča niso enake niti stalne. Ker so potrebe in pričakovanja določenega tržišča 

ali segmenta tržišča različne, govorimo o relativnosti kakovosti izdelkov in storitev 

(prav tam). 

Načrtovalci izdelka ali storitve naj bi zagotovili, da bodo lastnosti proizvoda 

najbolje zadovoljile pričakovanja tistih, katerim so namenjeni (Marolt 1987, 1). 

Kakovost zasnove odraža stopnjo, do katere so zahteve in pričakovanja kupca 

potencialno izpolnjene. Raziskave kažejo, da lahko več kot polovico vzrokov slabe 

kakovosti pripišemo problemom v zvezi z zasnovo, torej še preden je bil izdelan en sam 

izdelek (Pivka 2000, 12). 

Zagotavljanje kakovosti je sestavni del managementa celovite kakovosti, nanaša pa 

se na vse tiste managerske ukrepe, s katerimi je zagotovljeno stalno vrednotenje tistih 

dejavnikov, ki vplivajo na ustreznost izidov posamezne faze procesa. S tem je doseženo 

največje zaupanje v ustrezen izid. Zagotavljanje kakovosti je managerska povratna 
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zveza, s katero vplivajo na to, da se izidi nekega procesa popravijo in kar najbolj 

približajo pričakovanim (Fajfar, Györkös in Wohinz 2001, 3). 

Poslovno tveganje glede kakovosti lahko opredelimo kot izpostavljanje manjšemu 

dohodku in slabšemu slovesu, ki je izid neprimerne kakovosti izdelka ali storitve. 

Neprimerna kakovost je nezmožnost izpolnitve potreb in pričakovanj kupca oz. 

porabnika. Kazen za neprimerno kakovost izdelka ali storitve je odvisna od relativne 

pomembnosti kakovosti proizvoda za dosego predvidenih poslovnih izidov. Zato naj bi 

v vsaki organizaciji za svoj izdelek ali storitev določili nivo kakovosti, ki naj postane 

cilj celotne organizacije. Pri določanju nivoja kakovosti se vprašajmo, kaj želimo doseči 

s tako kakovostjo: večji delež tržišča, večjo proizvajanje, višjo ceno ali kaj drugega 

(Marolt 1987, 2). 

Zaradi različnih opredelitev pojma kakovost in, da ne bi prišlo do razhajanja, je 

Mednarodna organizacija za standardizacijo – ISO izbrala definicijo, da je kakovost 

»skupek karakteristik predmeta obravnave, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da 

zadovolji izražene in pričakovane potrebe« (SIST 2006, 2). Kot predmet je opredeljeno 

vse tisto, kar je mogoče posamezno opisati ali proučiti: proces, proizvod, organizacija, 

poslovno-organizacijski sistem, posameznik ali kombinacija teh. 

Kakovost po poslovno-organizacijskem sistemu Kaizen pomeni izpolnitev vseh 

bistvenih potreb odjemalcev ravno ob pravem času. Zahteve, ki jih odjemalec uveljavlja 

za posamezen izdelek ali storitev, določajo kakovostne značilnosti, te pa naj bi nenehno 

vzdrževali in izpopolnjevali s stalnimi izboljšavami. Zato je za uspešno delo tako v 

izdelovalni kot storitveni dejavnosti pomembna optimizacija poteka dela. Vse naj bi 

potekalo kar najbolj nemoteno, odstraniti je treba ovire in zastoje ter odpraviti 

zapravljanje in izgube. Zato postaja tudi v storitvenih organizacijah oblikovanje 

vrednostnega toka kot metode dela vse bolj pomembno (Horžen 2004, 11). 

Ishikawa (1989, 48) obvladovanje kakovosti definira kot »razvoj, načrtovanje, 

proizvodnjo in servisiranje kakovostnega izdelka, ki je najbolj ekonomičen in uporaben 

in vedno zadovoljuje kupca«. 

Pregrad in Musil (2000, 104) opredeljujeta kakovost kot zagotavljanje 

uresničevanja šestih temeljnih potrošnikovih pravic (pravica do varnosti; pravica do biti 

informiran; pravica do izbire; pravica do biti upoštevan; pravica do zadovoljstva in 

pravica do izobraževanja) pa tudi družbenih zahtev, kot je skrb za ohranitev naravnega 

okolja. 

Danes besedo kakovost najpogosteje uporabljamo v naslednjih dveh pomenih 

(Juran in Grayna 1999, 38-39): 

− kakovost predstavljajo tiste značilnosti proizvoda, ki ustrezajo izraženim 

potrebam kupcev in ustvarjajo njihovo zadovoljstvo; 
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− kakovost pomeni odsotnost napak oziroma pomanjkljivosti, ki povzročajo 

nezadovoljstvo kupcev s proizvodom. 

Zahteve odjemalcev postajajo vse bolj celovite in jih nenehno spreminjajo. 

Organizacije tem zahtevam lahko sledijo le ob nenehnem učenju in razvijanju 

sposobnosti zaposlenih, kar ob zagotavljanju potrebnih virov omogoča stalno 

izboljševanje proizvodov in procesov (Piskar in Dolinšek 2006, 53). 

2.1.2 Stroški kakovosti 

Tradicionalno obravnavanje stroškov kakovosti je v domeni teorije kontrole 

kakovosti, ki temelji na iskanju najugodnejšega razmerja med stroški za kakovost in 

stroški zaradi slabe kakovosti. Kakovost je smotrno povečevati le do stopnje, ko so 

stroški za zagotavljanje kakovosti še v obsegu, ki ga je mogoče vsaj pokriti s prihodki 

od poslovanja (Marolt in Gomišček 2005, 153). Takšno pojmovanje optimalne 

kakovosti oziroma še sprejemljive ravni kakovosti izhaja iz statistično vzorčne kontrole, 

s katero vnaprej predvidimo in dopuščamo odstotek napak oziroma nekakovosti. 

Sodobno pojmovanje stroškov kakovosti je posledica novega podjetniškega odnosa 

do kakovosti, ki ga pojmujemo kot management celovite kakovosti. To je celovit 

pristop, ki presega tradicionalno, proizvodno gledanje na kakovost kot skladnost z 

zahtevami in proizvodnimi specifikacijami. Stroški kakovosti se obravnavajo širše kot 

nenehna težnja po povečanju kakovosti vseh procesov (Pivka 2000, 86). 

Bistvena razlika sodobnega pojmovanja kakovosti v primerjavi s tradicionalnim je 

v spoznanju, da je možno doseči stoodstotno kakovost brez povečevanja stroškov za 

kakovost, če se delajo prave stvari ob pravem času pravilno. Takšna zasnova popolne 

kakovosti kot izid sodobnega obravnavanja stroškov kakovosti se je izkazala za 

najcenejšo, saj jo spremljajo najnižji skupni stroški kakovosti in vrhunska kakovost 

poslovnih učinkov, ki kupca ne pustijo nezadovoljnega (Starčič 1997, 9). 

Sodobno obvladovanje kakovosti je potrebno v organizaciji podpreti z upravljalno 

usmerjenim računovodstvom stroškov kakovosti, ki ga sestavljajo (Kokotec 1995, 575): 

− računovodstvo spremljanja in proučevanja stroškov; 

− kazalniki kakovosti; 

− informacijsko-komunikacijski sistem o kakovosti. 

Stroški kakovosti so pomembno orodje managerjev, s katerim je mogoče 

komunicirati na vseh nivojih organiziranosti poslovanja v organizaciji glede 

učinkovitosti poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti 

(Marolt in Gomišček 2005, 152). 

Pri členitvi stroškov lahko sledimo razdelitvi stroškov kakovosti po standardu ISO, 

kjer so stroški kakovosti sestavljeni iz klasičnih skupin stroškov (stroški ocenjevanja, 

preventive, notranjih in zunanjih izgub). 
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Številni tuji in domači avtorji kot npr. Basterfield, Crosby, Juran in Grayna, 

Dubrovski, Marolt in Gomišček idr. navajajo tudi druge načine za oceno stroškov 

kakovosti glede na poslovno dejavnost in cilje kakovosti v organizaciji. 

Besterfield (1990, 300) razlikuje neposredne in posredne stroške kakovosti, ki jih je 

sicer težko meriti, a se je vredno zavedati njihovega obstoja.  

Crosby (1990, 110-111) navaja tri kategorije stroškov kakovosti, ki vsebujejo tako 

neposredne kot posredne stroške kakovosti. Stroški nastajajo zaradi preprečevanja 

napak v vseh fazah razvoja in oblikovanja izdelka ali storitve. Sledijo jim stroški 

kontroliranja, preizkušanja in drugih načinov ocenjevanja za ugotavljanje skladnosti z 

zahtevami. Zaradi neskladnosti in nedelovanja izdelkov ali storitev nastajajo stroški 

napak, zaradi katerih je potrebno oceniti tudi stroške razreševanja reklamacij in 

izgubljenega zaupanja kupcev. 

Juran in Grayna (1999, 38-39) stroške kakovosti členita na preventivne stroške 

(projektiranje, izvajanje in vzdrževanje poslovno-organizacijskega sistema kakovosti), 

stroške ocenjevanja kakovosti (merjenje proizvodov, sestavnih delov in materiala), 

stroške notranjih izgub (proizvodi, sestavni deli in material z napakami) in stroške 

zunanjih izgub zaradi nekakovostnih proizvodov.  

Stroški kakovosti so stroški zahtev kakovosti in jih povzročajo dejavnosti 

preprečevanja neskladnosti, pregledov kakovosti in ugotavljanja neskladnosti 

proizvodov (Vujoševič 1992, 255). 

Dubrovski (1991, 316-317) je stroške kakovosti razdelil na: 

- neposredne oziroma operativne stroške kakovosti, med katere uvršča stroške  

preprečevanja, presojanja in odpravljanja napak; 

- posredne stroške kakovosti, kamor spadajo stroški izgube prodaje in dodatni  

stroški reklamacij. 

Podoben pristop k merjenju stroškov kakovosti navajata Marolt in Gomišček (2005, 

152), ki stroške delita na makro in mikro osnovi. Stroški preventive in preverjanja 

skladnosti tvorijo stroške doseganja in nadzora kakovosti. Stroške zaradi neustrezne 

kakovosti pa pojmujeta kot stroške nekakovosti. Prikaz mikro ali operativnih stroškov 

kakovosti, ki v veliki meri prispevajo k odkrivanju šibkih točk v poslovanju, naj bi na 

operativnem nivoju organiziranosti identificirali po povzročiteljih, vzrokih in mestih 

nastanka. Tako lahko pristopimo k racionalnemu odločanju o potrebnih izboljšavah v 

procesu poslovanja. 

2.1.3 Pristopi za izboljšanje konkurenčnih sposobnosti 

Organizacije uporabljajo različne pristope za izboljševanje konkurenčnih 

sposobnosti. Zaradi velikega števila pristopov je organizacija, ki se odloča za uporabo 

določenega pristopa v praksi, postavljena pred dilemo. Vsak izmed pristopov je 
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pregovorno najboljši, tako da je težko izbrati ter analizirati prednosti in slabosti 

posamezne razrešitve. Posamezni modeli za management celovite kakovosti 

organizacije kot so model odličnosti EFQM, 20 ključev, uravnoteženi sistem 

kazalnikov, šest sigma idr., so zgolj orodje, v katerega ni dobro slepo verjeti 

(Zabukovnik 2005, 10). Priporočljivo je, da managerji razumejo, kaj lahko dosežejo z 

uporabo posameznih managerskih modelov, oziroma da vedo, kaj je treba pri modelih 

spremeniti, da bodo dosegli želene izide v specifičnih okoliščinah, v katerih deluje 

posamezna organizacija. S pomočjo managerskega modela, ki ga managerji povežejo z 

znanjem in izkušnjami ter ga obenem uporabijo še ob pravem času, lahko v organizaciji 

izberejo pravo razrešitev. 

 

Slika 2.1   Organizacija in njeno okolje 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vir: Golc 2007, 19. 

Ni bistven managerski model, temveč sam način njegove uporabe za pravilno 

dojemanje in razumevanje zahtev okolja (slika 2.1). Ravno zaradi hitrih sprememb na 

trgu in razvoja novih tehnologij imajo v svetu managementa in organizacij še vedno 

bistveno večji pomen sveže ideje kot pa uporaba samih modelov (Zabukovnik 2005, 8-

12 ). 

Podatkov, ki bi omogočali splošni pregled o rabi managerskih modelov med 

slovenskimi podjetji, ni. Na voljo so le podatki o razširjenosti posameznih metod in 

orodij za povečanje produktivnosti (tabela 2.1). Raziskavo so po naročilu Ministrstva za 

gospodarstvo izdelali Center za mednarodno konkurenčnost, ITEO in Inštitut za 

ekonomska raziskovanja (Perdan idr. 2003, 19-24). Ugotovili so, da je med slovenskimi 

podjetji najbolj razširjena uporaba standardov kakovosti ISO. Najbolj sta razširjena 

standarda kakovosti ISO 9001:2000 in ISO 14001:2004, ki ju je konec leta 2006 
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uporabljalo 2.561 organizacij (The ISO Survey-2006 2007, 15- 24), ter standardi, ki 

veljajo za avtomobilsko industrijo (npr. VDA, ISO TS itd.). Pri tem gre v pretežni meri 

za standarde, katerih uporabo od slovenskih podjetij zahtevajo njihovi odjemalci.  

 

 Tabela 2.1   Razširjenost posameznih metod in orodij managementa kakovosti 

 

Vir: Zabukovnik 2005, 9. 

Poleg standardov obstaja cela vrsta drugih in različnih metod za izboljšave. 

Uvajanje teh metod nima za končni cilj pridobitve nekega certifikata ali uradnega 

dokumenta, ampak izboljšave na ključnih kazalnikih poslovanja organizacije. Te 

metode so interno orodje organizacije za izboljšave. Organizacija z njihovo uporabo 

pridobi veliko, konkretni izidi pa so merljivi. Učinkovitost organizacije se izboljša tako 

na področju stroškov in produktivnosti kot tudi na področju kakovosti. V navedeni 

raziskavi so v slovenskih izdelovalnih podjetjih najvišje ocenili zadovoljstvo pri uporabi 

metode 20 ključev (Zabukovnik 2005, 10). Najvišje povprečne ocene o primernosti 

metod za povečevanje produktivnosti so dodelili reinženiringu poslovnih procesov, 

skrajševanju časa nastavitev orodij in proizvodni tok po sistemu “Pull” (Perdan idr. 

2003, 19).  

Slovenske organizacije se glede uporabe posameznih metod in orodij managementa 

celovite kakovosti v ničemer ne razlikujejo od tujih organizacij. Vse več se odločajo za 

pomoč v obliki zunanjega svetovanja. Vedno več organizacij čuti potrebo, da bi nekaj 

naredilo za povečanje kakovosti in produktivnosti. Posebnost je morda v tem, da v 

večini zahodnoevropskih organizacij uvajajo tovrstne metode že kar nekaj let, kar se 

     METODA       DELEŽ V % 

         

     Standardi kakovosti   71,7   

     Koncept stalnih izboljšav   37,0   

     Management celovite kakovosti   31,9   

     Reinženiring poslovnih procesov  22,5   

     Procesi branchmarking   20,3   

     Vodenje po aktivnostih poslovnih procesov 19,6   

     Koncept "just in time"   15,9   

     Metoda 20 ključev   15,9   

     Celovito preventivno vzdrževanje  13,0   

     Zmanjševanje časov nastavitev  5,1   

     Proizvodni tok po sistemu "Pull"  4,3   
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kaže v tehnično-tehnološki prednosti, ki jo imajo te zahodnoevropske organizacije pred 

slovenskimi. Ta prednost se v končni fazi izraža v večji dodani vrednosti in 

produktivnosti na zaposlenega (Zabukovnik 2005, 11). 

2.2 Filozofije managementa kakovosti 

V strokovni literaturi naletimo na različno pojmovanje in razvrščanje pristopov k 

odličnosti poslovanja. Zabukovnikova (2005, 12) jih deli na: 

-  celovite poslovno-organizacijske sisteme in modele za povečanje 

konkurenčnosti organizacij, med katere uvršča model poslovne odličnosti 

EFQM, 20 ključev in 6 sigma; 

- tehnike in orodja, ki jih uporabljajo v specifičnih sestavnih delih organizacije, 

kjer želijo doseči napredek, kot so npr. poslovno-organizacijski sistem TPM za 

celovito preventivno vzdrževanje, metoda SMED za povečanje produktivnosti 

zaradi zmanjšanja časov menjav orodja in druga orodja kakovosti, ki delujejo na 

izboljšanje kakovosti v organizaciji. 

Leber (2004, 5) je pripravil leksikon metod inovacijskega managementa in 

managementa kakovosti. Različne pristope deli na: 

- filozofije (koncept PDCA, management celovite kakovosti-TQM, Kaizen, 

nenehno izboljševanje procesov- KVP) in 

- metode in orodja (npr. 6 sigma, 20 ključev, model poslovne odličnosti EFQM, 

primerjalno presojanje (benchmarking), viharjenje možganov (brainstorming), 

ciljni stroški, FMEA, FTA, različne analize itd.). 

Skupni imenovalec vseh filozofij, metod in orodij je organizirano in celovito 

aktiviranje potenciala vseh zaposlenih v organizaciji s ciljem stalnega napredka vseh 

procesov. Kot potencial zaposlenih razumemo vrednote, znanje in izkušnje vsakega 

posameznika (Leber 2004, 6). 

2.2.1 Načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj (PDCA) 

Management kakovosti obsega vse aktivnosti od oblikovanja, razvijanja, 

proizvajanja, namestitve, servisiranja in dokumentiranja. Poleg navedenega vključuje 

tudi ravnanje z neobdelanimi materiali, sestavi, izdelki in sestavinami izdelka ter s 

proizvajanjem povezanimi storitvami in nadzornimi procesi. Za proces izdelave izdelka 

ali izvajanja storitve je management kakovosti ključnega pomena. Eno izmed najbolj 

razširjenih orodij za zagotavljanje kakovosti je cikel načrtuj-naredi-preveri-ukrepaj 

(Plan-Do-Check-Act). Cikel PDCA je dejansko štiri stopenjski kontrolni seznam štirih 

stopenj načrtovanja, aktivnosti, pregleda in ukrepanja. Razvil ga je Walter Shewhart, ki 

je kot pionirski statistik v tridesetih letih prejšnjega stoletja delal v Bellovih 
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laboratorijih v ZDA. Kasneje ga je v petdesetih letih prejšnjega stoletja propagiral W. 

Edwards Deming, zato je večkrat označen kot »Demingov cikel«. Pri njegovem 

doslednem izvajanju lahko PDCA razumemo kot proces, s katerim obstoječe standarde 

kritično ovrednotimo in jih zamenjamo z boljšimi (Leber 2004, 13). 

Na vsaki stopnji cikla naj bi opravili naslednje naloge (HCi. Consulting b.l.): 

- izdelava načrta za izboljšanje postopkov: najprej je potrebno poiskati aktivnosti, 

ki ne potekajo pravilno (treba je identificirati problem), in  dobiti zamisli ter 

ideje o njihovih razrešitvah; 

- predvidene spremembe je primerno najprej preizkusiti v manjšem ali 

eksperimentalnem obsegu: to zmanjša možnost prekinitve običajnih aktivnosti, 

medtem ko se preverja, ali bodo spremembe učinkovale ali ne; 

- preveriti je treba, ali eksperimentalne spremembe v majhnem obsegu dosegajo 

želene izide: nenehno je treba preverjati tudi predlagane glavne aktivnosti (ne 

glede na potek kakršnegakoli eksperimenta), tako da je vedno »pred očmi« 

izhodna kakovost in da je vsak nov problem zaznan takoj, ko se pojavi; 

- če je eksperiment uspešen, poskusimo izvesti spremembe v večjem obsegu: to 

pomeni, da postanejo spremembe običajni del aktivnosti. Priporočljivo je 

vključiti tudi sodelavce iz drugih oddelkov, dobavitelje ali odjemalce, na katere 

se spremembe nanašajo in katerih sodelovanje je potrebno, kot tudi tiste, ki jim 

lahko nova spoznanja koristijo. 

Ko je krog zaključen in smo razrešili problem, se vrnemo na začetek in na enak 

način razrešujemo naslednji problem. Če v prvem poizkusu eksperimenta nismo bili 

uspešni, se vrnemo na začetek, pridobimo nove ideje za razrešitev problema in nato  

ponovimo ostale faze kroga. 

V okviru managementa celovite kakovosti obravnavamo PDCA kot dinamičen 

cikel, ki je lahko razvit znotraj vsakega procesa v organizaciji ali za poslovno-

organizacijski sistem procesov kot celoto (Leber 2004, 13). Povezan je z načrtovanjem,  

obvladovanjem in nenehnim izboljševanjem proizvodov kot tudi procesov poslovno-

organizacijskega sistema managementa kakovosti na vseh ravneh organiziranosti 

poslovanja. 
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Slika 2.2   Orodja ali tehnike, ki jih lahko uporabimo v ciklusu PDCA 

 
Vir: HCi Consulting b.l.  

2.2.2 Management celovite kakovosti 

Management celovite kakovosti (TQM) kot managersko strategijo avtorji definirajo 

kot »skupek organizacijskih sprememb in orodij, s pomočjo katerih naj bi organizacija 

stalno izboljševala kakovost svojih procesov in proizvodov in s tem izboljševala svojo 

učinkovitost in fleksibilnost ter s tem povečevala svojo konkurenčno prednost na trgu« 

(Marolt in Gomišček 2005, 32). Standard ISO 9000 definira TQM kot »managerski 

pristop v organizaciji, ki je osredotočen h kakovosti in, ki temelji na sodelovanju vseh 

njenih članov s ciljem uspeti dolgoročno preko zadovoljevanja kupca v korist vseh 

sodelujočih v organizaciji in družbi«. Za učinkovitost organizacije je potrebno 

prizadevanje vseh njenih sestavnih delov za doseganje istih ciljev. Vsi zaposleni naj bi v 

čim večji meri s svojimi vrednotami, znanjem in sposobnostmi prispevali k uspešnemu 

poslovanju organizacije. Savič, Kern Pipan in Gunčar (2007, 1) pod konceptom TQM 

mislijo na uporabo poslovno-organizacijskih sistemov ISO 9001, modelov poslovne 

odličnosti in nagrade kakovosti, krožke kakovosti, krožke izboljšav, povezovanje 

poslovno-organizacijskih sistemov (kombinacijo več ISO standardov) in na njim 

podobna orodja in pristope. Kakovost je zato postavljena v strateško zasnovo 

poslovanja. Zasnova konkurenčnih prednosti kot strateški potencial uspeha pri 

kakovosti organizacije predstavlja dolgoročno nalogo znotraj kulture organizacije. 

Kakovost naj bi obravnavali večdimenzionalno, ne samo kot kakovost izdelkov in 

storitev, temveč tudi kot kakovost vseh procesov v organizaciji, kakovost delovnih 

pogojev ter kakovosten odnos do naravnega okolja. Težišče zasnove koncepta TQM je 

tako nenehno izboljševanje vseh procesov v organizaciji z uporabo načela razreševanja 

procesov s pomočjo cikla PDCA (Leber 2004, 14).  
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Z razširitvijo dejavnosti managementa celovite kakovosti od operativnega na 

strateški nivo organiziranosti postaja kakovost primarna odgovornost vršnih 

managerjev. Zasnova modela managementa celovite kakovosti se prilagaja 

specifičnostim, kulturi zaposlenih in zgodovini posamezne organizacije. Za doseganje 

pozitivnih izidov na osnovi izkušenj uspešnih organizacij posebno pozornost namenjajo 

(Marolt in Gomišček 2005, 40): 

− timsko zasnovani strukturi organiziranosti; 

− zadovoljitvi zahtev in želja kupcev; 

− stalnemu izboljševanju procesov; 

− učinkovitemu vršnemu managementu; 

− sodelovanju, izobraževanju in usposabljanju zaposlenih; 

− široki uporabi statističnih in nestatističnih orodij.  

Glavni dejavniki, ki so tesno povezani z uspešnostjo uvedbe in delovanja modela 

TQM, so prikazani na sliki 2.3. 

 

Slika 2.3   Bistvene dejavnosti v modelu managementa celovite kakovosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 41. 

Pristop k managementu celovite kakovosti zahteva nenehne izboljšave tako pri 

posameznikih kot v organizacijah (slika 2.4). V skladu z vizijo, politiko in dolgoročnimi 

smotri in cilji kakovosti ter na podlagi doseženih izidov iz predhodnih obdobij 

spremljamo realizacijo načrtovanih ciljev. 
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Slika 2.4   Planiranje ciljev po metodi Hoshin-Kanri in uporaba načela PDCA 

Smoter:
Učinkovitost in
uspešnost sistema

Cilji:
Rast, trajnostni
razvoj

Strategija:
Razvojni program

Merila uspeha:
Uspešnost

Smoter:
Učinkovitost
procesa

Cilji:
Zadovoljstvo
odjemalcev

Strategija:
Obvladovanje
procesov

Merila uspeha:
Skladnost

Smoter:
Učinkovitost
proizvoda

Cilji:
Specifikacije

Strategija:
Pristojnost

Merila uspeha:
Zadovoljstvo

C
A D

P

C
A D

P

C
A D

P

Strateški
cilji

Cilji
procesov

Osebni
cilji

 
Vir: Golc 2007, 19. 

 

Naš prispevek k delovanju celotne organizacije je naš poslovni učinek v obliki 

porabljenega časa, znanja ter izkušenj in v zameno za to dobimo plačilo. Od naših navad 

je odvisno, ali bomo v vse, kar delamo, vključili v management celovite kakovosti. Pri 

posameznikih je pri vpeljevanju managementa celovite kakovosti potrebno spremeniti 

navade ljudi. Vsak posameznik naj svoje delo opravi kakovostno, hitro in s čim nižjimi 

stroški (Gatiss 1996, 11). 

Čeprav v svetu številne organizacije uporabljajo filozofijo managementa celovite 

kakovosti, so pri tem le nekatere uspešne, medtem ko se številne organizacije 

pritožujejo nad neučinkovitostjo njene zasnove. Strokovnjaki s področja proučevanja 

kakovosti ugotavljajo, da je le slaba polovica vpeljanih projektov TQM uspešnih kljub 

oceni, da je model dober. Skoraj vedno je za neuspeh vzrok v pomanjkljivi uporabi 

metod managementa inoviranja ali managementa kakovosti (Leber 2004, 14). 

2.2.3 Kaizen 

Danes vse več managerjev razmišlja, kako načelo stalnih izboljšav vključiti v 

poslovni proces. V naravi človeka je prisotna težnja k boljšemu. Prednost uporabe 

poslovno-organizacijskih sistemov je v tem, da se tega lotimo sistematično in sistemsko 

ter zavestno. Managerji so postavljeni pred dilemo, kako izkoristiti neuporabljeni vir 

znanja v organizaciji (BV Consulto 2007). 

Kaizen je skupni izraz za več japonskih metod, ki se uporabljajo za doseganje 

nenehnih izboljšav, kamor med drugim sodijo »ob pravem času« (Just-in-Time), 

mehanizacija, avtomatizacija, Kanban, delovanje v timih, TQM in druge. Za načelo 

stalnih izboljšav se je udomačil izraz Kaizen (KAI = spremembe; ZEN = izboljšave), ki 

naj bi ga razumeli kot proces, ki je integriran v vse ravni organiziranosti in teče stalno 
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(Horžen 2004, 15-16). Pristop k nenehnemu, sistematičnemu in postopnemu 

izboljševanju je usmerjen k prepoznavanju napak ter izogibanju napak in 

neučinkovitemu delovanju v organizaciji. Kaizen je trdna osnova japonske managerske 

prakse, ki se prvenstveno ukvarja z načini za uspešnejše izvajanje obstoječih nalog. 

Majhne stvari je potrebno narediti bolje in postavljati ter dosegati vedno višje standarde. 

Organizacija, ki želi z uvedbo Kaizena izboljšati svoj položaj, naj ima vizijo. Poznali 

naj bi jo vsi sodelavci in se tudi identificirali z njo. Tako bodo udeleženi pri uvajanju 

omenjenega poslovno-organizacijskega sistema v organizacijo. Kaizen je treba razumeti 

kot dolgoročni strateški pristop. Ta se lahko uresniči, če obstajajo določeni vzorci 

vedenja, obnašanja in razmišljanja. Poslovodstvo naj bi imelo npr. nedvoumno 

predstavo o tem, kaj želi vršni management doseči v prihodnjih nekaj letih, katere nove 

prednosti ali funkcije želijo zagotoviti odjemalcem, kakšne naj bi bile ključne 

pristojnosti zaposlenih in kakšne spremembe so potrebne, da bi imeli odjemalci čim 

hitrejši dostop do teh novosti. Poslovodstvo naj oblikuje takšno organizacijsko 

strukturo, ki upošteva posebnosti organizacije, s tem naj bi imeli tudi nedvoumno 

predstavo o tem, kako bo »vpelo« vsa sredstva za uresničitev zastavljenih smotrov in 

ciljev (prav tam, 16-17). 

 

Slika 2.5   Različna teža izboljšav v organizaciji 

   

Vir: BV Consulto 2007. 

Normalno je, da se velikost pričakovanih izboljšav razlikuje od nivoja 

organiziranosti zaposlenih (sodelavcev, spodnjega, srednjega ali vršnega managementa). 

Od vršnega managementa se pričakujejo bolj prebojne inovacije, medtem ko od 

sodelavcev pričakujemo predvsem optimiranje delovnega mesta in prepoznavanje 

problemov že na začetku procesa (BV Consulto 2007), kar je razvidno s slike 2.5. 
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Praktično preizkušeno je, da povečanje obsega manjših izboljšav vpliva tudi na 

povečanje večjih inovacij ter da sistematično delo na izboljševanju pospešuje 

napredovanje na vseh nivojih organiziranosti. Pomembno pri tem je, da obvladujemo 

poslovno-organizacijski sistem, sicer ni mogoče dosegati želenih izidov (Micklethwhait 

in Wooldridge 2000, 279). 

Osnovna ideja nenehnega izboljševanja je uporabiti znanje (tudi izkušnje, veščine 

itn.) v organizaciji. Tega »skritega« znanja ni potrebno na novo ustvarjati, temveč le 

odstraniti ovire, da bo lahko prosto krožilo. Logična posledica tega je izgradnja 

poslovno-organizacijskega sistema podajanja predlogov, ki omogoča sprejemanje 

predlogov zaposlenih ter njihovo uresničitev v najkrajšem času. Da bi sodelavci svoje 

težave, s tem pa tudi težave organizacije, razreševali sami od sebe, naj bo med 

zaposlenimi razpoloženje, v katerem se lahko sodelavci in nadrejeni »odprto« 

pogovarjajo. Pri tem naj imajo sodelavci pravico, da svoje težave odpravljajo 

neposredno v svojem delovnem okolju. Kot kažejo izkušnje, pride do bistvenega 

preboja (slika 2.6) šele, ko dosežemo določen obseg »Kaizen-izboljšav«, ko v 

organizaciji prevlada kultura inovativnosti (Mickletwhait in Wooldridge 2000, 3). 

  

Slika 2.6   »Preboj« števila izboljšav 

 

Vir: BV Consulto 2007. 

Posamezne predlagane izboljšave prinesejo le majhne prihranke. Če pa stalno 

izboljševanje postane kultura v organizaciji,  nam lahko prinesejo veliko, ne da bi bilo 

potrebno kaj meriti in ovrednotiti: izboljšajo se vzdušje, motiviranost, zadovoljstvo 

zaposlenih, dosežemo večje prihranke in višjo kakovost. 

število  

izboljšav (N) 

čas (t) 
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Faza uvajanja metode Kaizen traja od tri do šest mesecev, čas za celostno uvedbo 

poslovno-organizacijskega sistema pa od enega do pet let. Bistvene prednosti oziroma 

izidi po vpeljavi Kaizena se kažejo v boljši kakovosti in večji produktivnosti brez 

velikih investicij. Kaizen je poslovno-organizacijski sistem, ki vodi tudi k večji 

motivaciji zaposlenih. Filozofija namreč sloni na zamisli, da lahko vsakdo pripomore k 

boljšemu delovnemu okolju, če so za to v organizaciji ustvarjene ustrezne razmere. 

Implementacija poslovno-organizacijskega sistema stalnih izboljšav pomeni 

nadgradnjo in izboljševanje managementa celovite kakovosti, zato naj bi zagotovili tri 

pogoje (BV Consulto 2007): 

− potrebno je razumeti poslovno-organizacijski sistem, načelo, metodo (Kaizen, 

FMEA itn.); 

− potrebno je znati uporabljati orodja (Pareto, akcijski načrt itn.); 

− vse to naj bo nadgradnja obstoječega načina dela. 

Veliko energije je potrebno vložiti v usposabljanje in izobraževanje ter predstavitev 

pristopa sodelavcem, nato pa postopoma graditi poslovno-organizacijski sistem. 

V organizacijah obstajajo pomembni razlogi, zaradi katerih lahko poslovno-

organizacijski sistem stalnih izboljšav samo pogojno pripomore k večji konkurenčnosti 

organizacije (Horžen 2004, 11): 

− konfliktno razmerje med prizadevanjem za Kaizen in korenitimi spremembami; 

− Kaizen ni postavljen kot obsežen, celovit poslovno-organizacijski sistem, 

ampak je omejen le na izboljšave, katerih izid so ekonomski učinki; 

− vizija in poslanstvo organizacije ter ustrezna kultura niso jasno začrtani, cilji 

uvajanja sprememb pa niso bili posredovani do najnižje ravni organiziranosti v 

organizaciji; 

− spremembe niso usmerjene k odjemalcem, sodelavcem in procesom; 

− Kaizen je uporabljen le kot metoda in ne kot filozofija; 

− Kaizen se ne navezuje na vse razsežnosti in ravni organiziranosti. 

2.2.4 Nenehno izboljševanje procesov 

Filozofija »Kaizen« je bila v industrijske države uvedena pod imenom »nenehno 

izboljševanje procesov – KVP« (kratica KVP je sestavljena iz začetnic nemških besed 

Kontinuirlicher Verbesserungs Prozess). 

Vuk in Urh (2007, 9) KVP definirata kot metodo za sistemsko zaznavanje in 

odpravljanje vseh vrst aktivnosti, ki ne pomenijo ustvarjanja nove vrednosti (npr. 

čakalni časi, transport, neurejen delovni proces, visoke zaloge, proizvodne napake itd.). 

KVP pomeni vzpodbudo in izrabo sposobnosti vseh zaposlenih za stalno izboljševanje 

poslovnih postopkov glede na cilje organizacije (Leber 2004, 12). 
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Za uvedbo KVP je najprej potrebna sprememba načina razmišljanja in ravnanja 

vršnega managementa. Kooperacija in participacija zahtevata novo razumevanje 

vodenja in opuščanje avtoritarnega stila vodenja ljudi. Na izvedbeni ravni se KVP 

odvija v obliki delavnic. Udeleženci pod vodstvom usposobljenega modelatorja 

ugotavljajo uvedene delovne metode, procese in postopke, izdelane zasnove razrešitev 

in možnosti izboljšav šibkih točk v poslovanju. Kratkoročni cilji programa KVP so 

neposredni izidi delavnic: znižanje stroškov, povečanje produktivnosti, izboljšanje 

kakovosti, izboljšanje delovnih pogojev in optimiranje organizacijskih struktur. 

Dolgoročni cilj in hkrati tudi pogoj za sinergijske učinke naj bi bila sprememba kulture 

v organizaciji, predvsem v smislu pozitivnega odnosa do sprememb, izboljšanja 

medčloveških odnosov in želenega ravnanja ljudi (Osterhold 2000, 27). 

 

Slika 2.7   Proces stalnih izboljšav1 

Za zbrane podatke

ANALIZA

Za zbrane podatke

ANALIZA

Za vsak pomemben proces

PODATKI

Za vsak pomemben proces

PODATKI
1.

2.

Na podlagi rezultatov analize

ODLOČITVE

Na podlagi rezultatov analize

ODLOČITVE3.

Po odločitvah 

AKCIJA!

Po odločitvah 

AKCIJA!
4.

Vodstvo 

podjetja

BSC,

ISO9001:2000

20 ključev itd.

MES sistem

 

Vir: Montani 2007. 

Eden ključnih pogojev za aktiviranje potenciala kreativnosti sodelavcev, ki je v 

bistvu prva faza inovacijskega procesa, je oblikovati ustvarjalno delovno okolje, v 

katerem sprejemajo nenačrtovane ustvarjalne zamisli brez zadržkov in jih ne odklanjajo, 

                                                 
1 MES-sistem: da bi povečali učinkovitost organizacije, je potrebno managementu omogočiti popoln 

nadzor nad proizvajanjem v realnem času, kar vključuje poslovno načrtovanje, načrtovanje proizvajanja, 
dobavo surovin, prodajo in storitve. Za dosego tega cilja ni dovolj le avtomatizacija proizvajanja, temveč 
je potrebno informacije iz proizvajanja in kontrolo proizvajanja povezati z managementom organizacije. 
V ta namen so razvili »Manufacturing Execution System« (MES). Organizacije s tovrstnim vodenjem 
prilagajajo proizvajanje potrebam na trgu in si na ta način optimizirajo proizvajanje in zmanjšujejo 
zaloge, kar predstavlja veliko prednost pri poslovanju (Colbyco b. l).  
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češ da niso v skladu z obstoječimi plani ali z uveljavljeno prakso. Sodelavce je potrebno 

razbremeniti rutinskih opravil in tako ustvariti potrebno svobodo za ustvarjalnost. 

Pri uvajanju KPV velja načelo, da naj bi bila vsaka ideja, pobuda ali problem, ki ga 

zaznajo sodelavci v organizaciji, sprejeta in obravnavana. Velja načelo, da je »vsaka 

ideja dobra, nobena ideja se ne sme izgubiti«. Ideje za izboljšave sprejme in obdela 

neposredno nadrejeni sodelavec in po potrebi npr. v sodelovanju s koordinatorjem 

managementa idej, opravi oceno potencialnih koristi po realizaciji ideje. Neposredno 

nadrejeni sodelavec naj bi imel možnost, da ideje, kjer ni mogoče izračunati koristi, 

skladno s tabelo za vrednotenje idej ovrednoti in predlaga izplačilo denarne nagrade 

predlagatelju. Kljub temu, da si prizadevamo, da so sodelavci čim bolj kreativni in 

inovativni, in da je v poslovanju čim manj rutinskega dela, pa je v praksi tudi v najbolj 

inovativnih organizacijah stalno prisotno iskanje ravnotežja med inoviranjem in 

stabilnostjo. Preveč »novosti« lahko namreč ogrozi utečene poslovne procese. Toge 

oblike organiziranosti, ki izhajajo iz preteklosti, zaradi svoje neprilagodljivosti dejansko 

niso vzpodbujale kreativnosti in inovativnosti sodelavcev, vendar so po drugi strani 

omogočale relativno dober nadzor nad procesi. Razvoj informacijske in komunikacijske 

tehnologije omogoča realizacijo cele vrste novih organizacijskih struktur, ki hkrati 

vzpodbujajo inovativnost in omogočajo hitro standardizacijo novih procesov (Vöhringer 

1998, 56). 

Vršni, srednji in spodnji management naj bi zagotovil pogoje, da bodo njihovi 

sodelavci pripravljeni predlagati ideje za izboljšave. V okviru svojih pristojnosti naj bi 

poskrbeli, da se o predlaganih idejah odloči takoj, nakazane prednosti izkoristi in ideje, 

npr. skladno s pravilnikom managementa idej, nagradi. 

Dejstvo je, da v mnogih organizacijah poslovno-organizacijski sistem nenehnega 

izboljševanja procesov in drugih metod in orodij ni uspešno udejanjen. Eden izmed 

ključnih razlogov za neuspeh je nesistematično in nepovezano uvajanje metod. Uvajanje 

je praviloma prepuščeno (»naloženo«) strokovnim sodelavcem in srednjemu 

managementu, ki imajo že dovolj obveznosti (Vuk in Urh 2007, 16). Cilji, še manj pa 

merila za njihovo doseganje, niso nedvoumno določeni, podpora managerjev je le na 

načelni ravni. Pogosto v oddelkih znotraj organizacije pripravljajo programe za 

optimiranje lastnega področja, ni pa skrbi za medsebojno usklajenost programov, 

sinergijske učinke in skladnost programov s strategijo vodenja. V Sloveniji v 

organizacijah velikokrat skačejo iz enega poslovno-organizacijskega sistema v drugega, 

namesto da bi po odločitvi o uvedbi določene metode ali orodja to celovito in dosledno 

uvedli (Vuk in Urh 2007, 19). 
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2.3 Metode in orodja managementa kakovosti 

Pristopi se razvijajo in nastajajo vedno novi, ki sledijo novim načinom proizvajanja 

in novim organizacijskim strukturam. Poudarek na poslovno-organizacijskih sistemih 

stalnih izboljšav izhaja iz zadnjih let prejšnjega stoletja. Po letu 2000 se čedalje bolj 

poudarja management znanja in krepitev ključnih sposobnosti organizacij (Zabukovnik 

2005, 8). Glavni poudarek ni več na izboljševanju poslovanja in zmanjševanju stroškov, 

ampak na pripravi, vrednotenju in uporabi znanja, ki že obstaja v organizacijah. 

Ministrstvo za gospodarstvo je v preteklosti podpiralo nekatere pristope, kot so npr. 

ISO standardi, 20 ključev, TQM in 6 sigma, ki so tudi najbolj znani in razširjeni v 

slovenskih organizacijah. Zadnji dve leti je preko Javne agencije za podjetništvo in tuje 

investicije največje podpore deležna promocija modela poslovne odličnosti v majhnih in 

srednje velikih podjetjih (Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 66). 

Management celovite kakovosti naj bo zasnovan tako, da z njim zmanjšujemo in 

preprečujemo nastajanje pomanjkljivosti v poslovanju ter, da skozi načela in načine 

nenehnega izboljševanja (cikel PDCA) vodi k poslovni učinkovitosti in odličnosti (Golc 

2007, 14). 

Na podlagi analize pristopov uspešnih evropskih podjetij v avtomobilski industriji 

in praksi finalistov natečaja European Quality Award (EQA) so se za koncipiranje 

temeljnih gradnikov nove paradigme sprememb na organizacijski ravni (Bukovec 2005, 

102) uveljavile naslednje metode in orodja: 

- standard ISO; 

- model odličnosti EFQM (EFQM Excellence Model); 

- 20 ključev (20 Keys to Workplace Improvement); 

- uravnoteženi poslovno-organizacijski sistem kazalnikov BSC (Balanced     

Scorecard); 

- prenova poslovnega procesa BPR (Business Progres Reengineering); 

- šest sigma (Six Sigma). 

2.3.1 Poslovno-organizacijski sistem managementa kakovosti ISO 

Standardi ISO so izid obsežnih posvetovanj z uporabniki. Organizacijam so vodilo 

za izdelavo in uporabo kakovostnih normativov na področjih oblikovanja, razvoja, 

proizvajanja, vgradnje in servisiranja. Osnovani so na predpostavkah, da je določene 

managerske postopke možno standardizirati in z dobro zgrajenim in vpeljanim 

poslovno-organizacijskim sistemom zagotoviti kakovost, ki jo pričakuje kupec. 

Standard ne določa nobenih meril za kakovost, saj naj bi jih v organizaciji določili sami. 

Edina zahteva standarda je, da ima dobavitelj preverjene procese, ki zagotavljajo 

obljubljeno kakovost proizvodov, pa čeprav je ta slaba (Dolinšek 2005, 25-27). 
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Standardi kakovosti ISO 9001:2000 

Prenovljeni standard ISO 9001:2000 se ne omejuje samo na znana določila serije 

ISO 9000, temveč te razširja, saj obravnava organizacijo kot vrsto med seboj soodvisnih 

procesov, katerih izid so izdelki in storitve, ki jih odjemalci kupujejo. V skladu z vizijo, 

dolgoročnimi cilji in politiko kakovosti ter na podlagi doseženih izidov v organizaciji, 

spremljajo realizacijo načrtovanih ciljev in jih usklajujejo s poslovodstvom organizacije 

(SIST 2007, 2). 

Procesni pristop, ki omogoča nenehni nadzor nad povezavami med posameznimi 

procesi znotraj sistema procesov (slika 2.8), in poslovno razmišljanje, ki temelji na 

vodljivosti poslovno-organizacijskega sistema in uporabi načela načrtuj–naredi–preveri 

–ukrepaj, sta organizacijam omogočila, da neposredno povezujejo svoje poslovne cilje s 

poslovno uspešnostjo (E-standard 2008, 1). 

 

Slika 2.8   Model procesno zasnovanega poslovno-organizacijskega sistema   

managementa kakovosti 

 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 111. 

Proces stalnega izboljševanja v poslovno-organizacijskem sistemu managementa 

celovite kakovosti je Livk (2008) prikazal v obliki ribe, v kateri prepoznamo Demingov 

krog PDCA na nivoju posameznega procesa kot tudi celovitega poslovanja organizacije 

(slika 2.9). 

Mednarodni standard ISO 9000 lahko uporabljajo za notranje in zunanje stranke, 

vključno s certifikacijskimi organi, za ocenjevanje sposobnosti glede izpolnjevanja 

zahtev odjemalcev, regulative ali zahtev, ki si jih postavijo v organizaciji sami. 
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Slika 2.9   Prikaz procesa stalnih izboljšav 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vir: Livk 2008. 

V novem modelu ISO 9001:2000 so vgrajene vse sestavine starega modela ISO 

9001:1994, načela Demingovega kroga PDCA, sestavine filozofije managementa 

celovite kakovosti ter posamične sestavine modela poslovne odličnosti. Okvir je dovolj 

ohlapen, da omogoča njegovo stalno dopolnjevanje in izpopolnjevanje (Borko 2007, 1). 

ISO 9001:2000 sestavljajo naslednji sestavni deli (SIST 2007, 2): 

− poslovno-organizacijski sistem managementa kakovosti: organizacija naj 

najprej opredeli, kateri so njeni procesi in kako ti medsebojno delujejo. Določi 

naj potrebne vire za nastanek izdelka ali storitve ter načine za merjenje in 

izboljševanje procesov. Nato naj skupaj s poslovnikom kakovosti in nadzorom 

zapisov vzpostavi še poslovno-organizacijski sistem za obvladovanje 

dokumentacije; 

− odgovornost vodstva: vršni management v organizaciji naj se dobro zaveda 

tega pomembnega dela standarda. Vodstvo je namreč odgovorno za snovanje 

politike in ciljev ter za pregled poslovno-organizacijskih sistemov, hkrati pa 

tudi za obveščanje o učinkovitosti poslovno-organizacijskega sistema znotraj 

organizacije; 

− management virov: novi standard daje več poudarka virom, ki naj si jih v 

organizaciji zagotovijo, da bo odjemalec dobil, kar je bilo dogovorjeno. Sem ne 

spadajo samo ljudje, temveč tudi fizični viri, kot so npr. oprema, prostori in vse 

potrebne pomožne storitve; 
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− realizacija proizvoda: ta del sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo 

izdelka oziroma storitve. K takim procesom spadajo dejavnosti, kot je 

sprejemanje navodil od odjemalcev, snovanje in razvoj proizvodov, nabava 

materiala in storitev ter dobava izdelkov in posredovanje storitev; 

− merjenje, analize in izboljševanje: za management poslovno-organizacijskega 

sistema so bistveni elementi nadzorovanje in merjenje proizvodov, procesov, 

zadovoljstva odjemalcev in zagotavljanje stalnega izboljševanja. 

Medsebojni vplivi procesov v organizaciji zaradi njihove medsebojne soodvisnosti 

tvorijo mrežo soodvisnih procesov (slika 2.10). Znotraj vsakega procesa in za poslovno-

organizacijski sistem procesov kot celoto je lahko razvit koncept PDCA (Leber 2004, 

13). Vhodi in izhodi procesov so povezani z zunanjimi in notranjimi odjemalci, ki imajo 

pomembno vlogo pri določevanju zahtev kot vhodov v proces. Prav povratne 

informacije pa so vodilo za nenehno izboljševanje poslovno-organizacijskega sistema 

managementa kakovosti.  

 

Slika 2.10   Tipična mreža procesov z medsebojnim vplivom 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Vir: SIST 2003. 

Standardi ISO so danes v svetu najbolj razširjeni standardi in so najpogosteje 

uporabljeno orodje za obvladovanje kakovosti poslovanja. Po podatkih ISO Central 

Secretariat (The ISO Survey-2006 2007, 8-11) je konec leta 2006 na svetu imelo 

897.866 organizacij certifikat ISO 9001:2000, certifikat ISO 14001:2004 pa je pridobilo 

129.199 organizacij. Zadnje leto se je število organizacij z navedenima certifikatoma 

povečalo za 16 %. Certifikati so bili podeljeni v 170 državah. Še hitrejšo rast uporabe 
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standardov ISO beležimo v avtomobilski industriji in medicini, kjer se je število 

certificiranih organizacij v letu 2006 povečalo za več kot 60 %. Največ certifikatov ISO 

9001:2000 ima Kitajska (162.259), Japonci pa imajo največ certifikatov ISO 

14000:2004. Hitra rast pridobitve certifikatov kaže na to, da velja splošno prepričanje, 

da akreditacija v skladu s standardi  ISO prinaša poslovne koristi. 

Tudi v Sloveniji se je število organizacij, ki so certificirana po standardu ISO 

9001:2000 povečalo od 330 v letu 2002 na 2.182 konec leta 2006 (The ISO Survey-

2006 2007, 15). 

 

Slika 2.11   Pregled svetovne rasti uporabe cerifikatov ISO 9001:2000 v obdobju 

  december 2002-december 2006 

 

Vir: The ISO Survey-2006 2007, 8. 

Standardi kakovosti ISO 14001:2004 

Danes si organizacije prizadevajo doseči in izkazovati ustrezen odnos do naravnega 

okolja z obvladovanjem vplivov svojih dejavnosti, izdelkov ali storitev na naravno 

okolje ter z upoštevanjem svoje politike do naravnega okolja in okoljskih ciljev. K 

spodbujanju varstva naravnega okolja jih zavezujejo zakonodaja, razvoj gospodarske 

politike in čedalje večjega zanimanja in zaskrbljenosti zainteresiranih strank za 

probleme naravnega okolja in trajnostnega razvoja (BV Consulto 2007, 1). 
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Ta mednarodni standard podrobno določa zahteve poslovno-organizacijskega 

sistema ravnanja z naravnim okoljem in ga je mogoče uporabiti v organizacijah vseh 

vrst in velikosti ter prilagoditi različnim zemljepisnim, kulturnim in družbenim 

razmeram. Organizacija naj razvije sistem, da se na področju okoljskih vidikov 

postopoma izboljšuje, ravnanje z naravnim okoljem naj postane del rednega poslovanja 

(Strašek 1998, 12). Zasnova pristopa je prikazana na sliki 2.11. Uspeh uvedbe 

poslovno-organizacijskega sistema kakovosti ISO 14001:2004 je odvisen od 

zavezanosti zaposlenih na vseh ravneh organiziranosti poslovanja, še posebej vršnega 

managementa. Poslovno-organizacijski sistem organizaciji omogoča, da vzpostavi in 

presodi postopke, s katerimi določi politiko do naravnega okolja in okvirne cilje, dosega 

njihovo izpolnjevanje ter to prikaže tudi drugim. Skupni cilj tega mednarodnega 

standarda je omejiti onesnaževanje v ravnovesju z družbeno-gospodarskimi potrebami. 

 

Slika 2.12   Model poslovno-organizacijskega sistema ravnanja z okoljem 

 

Vir: BV Consulto 2007. 

Ravnanje z naravnim okoljem obsega celo vrsto vprašanj, ki vključujejo tudi 

strateške in konkurenčne učinke. Dokaz uspešnega uvajanja tega mednarodnega 

standarda lahko organizacija uporabi kot zagotovilo zainteresiranim strankam, da ima 

vzpostavljen primeren poslovno-organizacijski sistem ravnanja z naravnim okoljem. 
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Standardi kakovosti ISO 26000 

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) se je odločila, da bo razvila 

mednarodni standard s smernicami za družbeno odgovornost, ki bo objavljen leta 2009. 

Organizacija ravna družbeno odgovorno, kadar njeno ravnanje presega zakonske 

obveznosti in splošno veljavne standarde ter težnjo po brezkompromisnem ustvarjanju 

dobička. Standard ne bo namenjen certificiranju in bo spodbujal prostovoljno 

zavezanost, ki jo lahko razumemo kot načrtno investicijo v bodočnost. Njegova uporaba 

bo podprla napore organizacij, da delujejo odgovorno, kar jim zagotavlja dolgoročno 

konkurenčnost oz. donosnost (Kaker 2007, 74-75). 

2.3.2 Poslovno-organizacijski sistem poslovne odličnosti EFQM 

Evropska fundacija za razvoj kakovosti (EFQM) je leta 1989 evropskim 

organizacijam ponudila strokovne usmeritve v iskanju konkurenčnih prednosti v obliki 

modela odličnosti EFQM. Z uporabo modela jih je spodbujala k razvijanju lastne poti 

do odličnosti in mednarodne konkurenčnosti v poslovanju (Savič, Kern Pipan in Gunčar 

2007, 1). Model obsega osem temeljnih načel (prav tam, 14), ki so prepoznana kot 

ključni dejavnik doseganja konkurenčnih prednosti in imajo pomemben vpliv na 

motiviranje zaposlenih na vseh nivojih organiziranosti v organizaciji. Temeljna načela 

odličnosti pomembno vplivajo na razumevanje in doseganje odličnosti poslovanja. 

Zagotavljajo sodoben pogled na odličnost in preprečujejo organizacijam, da bi z 

izjemnimi načini delovanja dosegale izjemne izide, istočasno pa ne bi zaznavale 

posledic svojega delovanja v širšem okolju (prav tam, 15). 

Uporaba modela odličnosti EFQM pomeni integriran sistemski pristop, ki z vsemi 

devetimi merili obsega tako izide kot dejavnike in pokriva vsa področja v organizaciji 

(Kovač in Kern Pipan 2005, 34-38). 

Za razliko od drugih pristopov model odličnosti EFQM omogoča vzpostavitev 

celovitega poslovno-organizacijskega sistema merjenja in stalnega izboljševanja vseh 

ključnih področij in segmentov delovanja organizacije. V osnovi model omogoča 

objektivno analizo stanja in prepoznavanje šibkih področij v delovanju organizacije ter 

stalno izboljševanje na osnovi analitičnih informacij. Preko modela in ocenjevanja je 

omogočena tudi primerjava, medorganizacijsko učenje in prenos dobrih praks (Savič, 

Kern Pipan in Gunčar 2007, 56). 
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Slika 2.13   Model odličnosti EFQM 

 

 

 

 

Vir: Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 3. 

 

Po podatkih Evropske fundacije za kakovost (EFQM) model odličnosti za 

samoocenjevanje uporabljajo v več kot 35.000 organizacijah po vsej Evropi, med njimi 

devet od trinajstih evropskih organizacij s seznama najuglednejših organizacij na svetu. 

Uporaba orodij za management celovite kakovosti, med katere se uvršča tudi uporaba 

evropskega modela odličnosti EFQM, je v raziskavi ugledne ameriške svetovalne 

organizacije Bain & Company leta 2006 dosegla 15. mesto med 25 najbolj 

uporabljanimi orodji na svetu (Savič 2007, 27). V Evropi je na podlagi modela 

odličnosti organiziranih več kot 25 državnih in regionalnih nagrad za kakovost. 

V Sloveniji je najvišje priznanje za dosežke na področju kakovosti izdelkov in 

storitev ter kakovost poslovanja kot izid znanja in inovativnosti Priznanje Republike 

Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Namenjeno je vsem organizacijam tako v 

zasebnem kot v javnem sektorju in predstavlja nadgradnjo poslovno-organizacijskim 

sistemom managementa kakovosti ISO 9000, saj zajema merila, po katerih se ocenjujejo 

tudi procesi. V obdobju 1998-2004 je ta priznanja prejelo 9 organizacij (Kern Pipan 

2006, 15). 

Kljub napredku pri uvajanju poslovno-organizacijskega sistema poslovne odličnosti 

je njegova uporaba v praksi precej kampanjska, saj je ena od glavnih aktivnosti letno 

pisanje vloge za prijavo na natečaj za nagrado za poslovno odličnost (Zabukovnik 2005, 

12). V organizacijah iščejo in delajo »izboljšave« z namenom, da bi sebi in drugim 

dokazali, da uporabljajo sodobno managersko orodje, ne pa, da bi jim izboljšave v 

resnici pomagale izboljšati njihov konkurenčni položaj na trgu oziroma povečati 

vrednost organizacije (Savič 2007, 27). 
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2.3.3 Metoda poslovno-organizacijskega sistema stalnih izboljšav 20 ključev 

Metodo 20 ključev je razvil profesor Iwao Kobajaši tako, da je nekatere izmed 

metod za doseganje nenehnih izboljšav v organizacijah združil in jih nato vsebinsko 

razčlenil na 20 ključev. Ime metode je tudi zaščitil kot blagovno znamko. Metoda 

temelji na razvoju in uporabi timskega dela na vseh nivojih organiziranosti, s ciljem 

izboljšati konkurenčnost organizacije, kakovost izdelkov, storitev  in procesov, povečati 

učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih, vključevanje in razvoj dobaviteljev in pri tem 

upoštevati interese lastnikov, zakonodaje in širše skupnosti (Leber 2004, 52). 

Osredinjena je na proces stalnih izboljšav z vključevanjem ustvarjalnosti vseh 

zaposlenih. Uvajanje poteka po vnaprej predpisanih korakih ali stopnicah. Najprej naj bi 

ustvarili pogoje, da stopimo na prvo stopnico, šele nato stopimo na naslednjo itd. 

(Kobayashi 2003, 5). 

Metoda je praktična in ob visokih učinkih in majhnem tveganju omogoča 

vzpostavitev pogojev prilagodljivih delovnih mest in delovnih skupin s ciljem narediti 

bolje, hitreje in ceneje. Omogoča uravnoteženo izboljševanje vseh bistvenih področij 

delovanja organizacije, ki so ključna za pridobitev konkurenčne prednosti in doseganje 

svojih strateških ciljev. Metodo uvajamo postopno, vendar neprestano in je primerna za 

organizacije, ki stremijo k stalnim izboljšavam in napredku. V svetu jo uvajajo v več 

kot 500 organizacijah, v Sloveniji pa v okoli 80 organizacijah, ki delujejo v okviru 

sekcije uporabnikov poslovno-organizacijskih sistemov stalnih izboljšav pri 

Gospodarski zbornici Slovenije (Renko 2004, 74). 

S pomočjo poslovno-organizacijskega sistema 20 ključev in pet-nivojskega 

mednarodnega ocenjevalnega sistema za ocenjevanje in primerjanje, ki je enak za vse 

organizacije, dobimo skupno število točk med 20 in 100 in ocenimo, kako dobri smo na 

posameznem ključu. Po samoocenitvi organizacija izbere prioritetne ključe in določi 

dinamiko uvajanja. Metoda nam omogoča merjenje napredka organizacije (Renko 2004, 

74). 

Ocenjevalni sistem je prvenstveno razvit za izdelovalne organizacije in zahteva 

dolgotrajno uvajanje. Usmerjen je na izvajalni nivo organiziranosti in ne vključuje dveh 

pomembnih dejavnikov poslovanja, področja prodaje in financ (Jereb 2004, 50). 

2.3.4 Uravnoteženi  poslovno-organizacijski sistem kazalnikov  

V preteklosti so managerji sprejemali odločitve predvsem na osnovi podatkov in 

informacij, ki so jih pridobili iz finančnih kazalnikov (npr. donosnost kapitala, 

koeficient obrata sredstev itd). V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta Norton in 

Kaplan na podlagi prepričanja o zastarelosti pristopov merjenja uspešnosti organizacij 

pripravila nov managerski sistem, ki je bil kasneje poimenovan uravnoteženi sistem 

kazalnikov uspešnosti (angl. Balanced Scorecard). Managerski sistem pretvarja 
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poslanstvo in strategijo organizacije v razumljiv splet kazalnikov uspešnosti poslovanja, 

ki zagotavljajo okvir za strateški sistem merjenja in managementa (Kaplan in Norton 

2000, 14). Poudarek je na doseganju finančnih ciljev, vendar vključuje tudi gibala za 

dosego teh ciljev, saj spremljanje finančnih kazalnikov ne zadošča za uspešnost 

managementa. Zato uravnotežen sistem kazalnikov meri uspešnost organizacije s štirih 

uravnoteženih vidikov: finančnega vidika, vidika poslovanja s strankami, vidika 

notranjih poslovnih procesov ter vidika učenja in rasti. Metoda je uporabna za 

organizacije v katerikoli panogi. To pa ne velja za splet kazalnikov, ki so vpeti v 

strukturo. Različna konkurenčna okolja in procesi, v katerih organizacija gradi svoje 

primerjalne prednosti, zahtevajo specifične kazalnike, ki so prilagojeni viziji, strategiji 

in organizacijski kulturi (Hočevar 2003, 59-62). Tako lahko organizacija razširi ali zoži 

število vidikov managerskega sistema, pri tem pa je pomembno, da organizacija ne 

zanemari ključnega poslovnega procesa ali pa oblikuje preveč kompleksnega 

managerskega sistema. 

Metoda poleg več dimenzijskega okvirnega dela za opis, uvajanje in udejanjenje 

strategije predstavlja tudi niz kazalnikov različnih poslovnih vidikov v organizaciji kot 

gonilne sile sprememb in rast dodane vrednosti. Tako poveže finančni vidik z ostalimi 

ključnimi zmogljivostmi organizacije (slika 2.14). 

 

Slika 2.14   Uravnoteženi sistem kazalnikov  

 

 

 Vir: Kaplan in Norton 2000, 21. 

Uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov omogoča vršnemu managementu 

ustvarjanje vzdušja za spremembe, daje moč vodjem tudi na nižjih ravneh 

organiziranosti managementa, omogoča organiziranje delovnih skupin za doseganje 

skupnih ciljev in stalno merjenje izidov izvajanja strategije razvoja ter njeno ustrezno 

prilagajanje (Nemec 2000, 22). 
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Uravnoteženi sistem kazalnikov je zaradi vzročno-posledičnega povezovanja vseh 

štirih vidikov edinstven v svoji usmerjenosti k iskanju in merjenju povezav med vzroki 

in posledicami. Vizijo in strategijo pretvarja v celovito paleto kazalnikov uspešnosti, ki 

naj bi se zaradi vzročno-posledičnih razmerij jasno kazali tudi v uravnoteženem sistemu 

kazalnikov uspešnosti (Marolt in Gomišček 2005, 515-516). 

Cilj uravnoteženega sistema kazalnikov je povezati kratkoročne poslovne cilje z 

dolgoročno vizijo in strategijo poslovanja. Na ta način se organizacija usmeri na nekaj 

kritičnih kazalnikov in pomembna ciljna področja. Merila na podlagi izidov so 

kombinirana z merili, ki opisujejo porabo virov in izvajanje aktivnosti. Meriti želimo 

tiste dejavnike, ki določajo ali vplivajo na bodoče izide (Megušar 2002, 75). 

Brečko (2000, 17-18) vidi v uravnoteženem sistemu kazalnikov strateško 

managersko orodje, razvito za obvladovanje organizacije v spreminjajočem in hitrem 

poslovnem svetu. Omogoča nam pretvorbo strategije organizacije v oprijemljive cilje in 

pobude za dosego teh. Uravnoteženi sistem kazalnikov je način organizacijskega 

življenja, nova filozofija managementa, ki naj bi jo za svojo prevzeli prav vsi v 

organizaciji. Proces njegovega uvajanja je zahteven, saj brez ugovorov narekuje novo 

poslovno vedenje.  

Hočevar (2002, 61) opozarja na omejitve metode, ki naj bi se jih v organizacijah 

zavedali. Metoda ni revolucionarna, ampak je posledica razvoja stroke. Predlagani 

kazalniki ne zajemajo področja določanja ciljev nabavne funkcije in spremljanja njene 

uspešnosti ter odnosa organizacije do ekologije ter ugleda v lokalni skupnosti. Zaradi 

obsežnosti metode njeno uvajanje v prakso zahteva veliko časa in sredstev. 

2.3.5 Orodje 6 sigma 

6 sigma je sistematično metodološko orodje za odpravo procesnih napak v 

izdelovalnih in storitvenih dejavnostih, s pomočjo katerega se število napak oziroma 

raztros odstopanj od srednje vrednosti omeji v izjemno ozkih tolerancah (Borko 2007, 

7). Vpeljevati so ga začeli leta 1979 v podjetju Motorola in je orodje za vodenje 

organizacije skozi posamezne operacije. V mnogih organizacijah pomeni orodje 6 

sigma dejansko prizadevanje za kakovost, ki strmi k popolnosti. Namen in cilj orodja je 

vse izdelovalne in storitvene procese v organizaciji opredeliti in izvajati tako natančno 

in v tako ozkih tolerancah, da bodo zagotovili skoraj 100 % izpolnitev vseh pogodbenih 

obveznosti. S pomočjo standardnega odklona je mogoče na osnovi vzorca določiti 

verjetnost, da bo vsaka od dejanskih vrednosti ležala znotraj izračunanega tolerančnega 

območja. Čeprav kombinacija visoke kakovosti in majhne možnosti napake precej 

zmanjšuje stroške, sam postopek zmanjševanja napak od spodaj navzgor prinaša 

spremembe na ravni celotne organiziranosti. Ob uspešni uvedbi orodje 6 sigma 

omogoča višjo raven delovanja organizacije. Orodje 6 sigma je primerno zlasti za velike 
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organizacije, ki lahko del svojih virov namenijo izključno doseganju odličnosti in večjih 

dobičkov (prav tam, 7-10). 

Za uspešno uvedbo orodja 6 sigma naj bi opazovali štiri najpomembnejše področne 

točke, ki jih je potrebno spremljati ves čas izdelave izdelka v organizaciji (slika 2.15). 

Če bi bilo eno področje zanemarjeno, orodja ne bi bilo možno vpeljati, organizacija pa 

bi bila na zahtevnem trgu neuspešna. Za dobro delovanje organizacije naj bi bile 

področne točke v sklenjenem krogu, poleg tega pa je potreben stalni razvoj in nadzor. 

 

Slika 2.15   Štiri najpomembnejše področne točke 

Novi izdelki

Proizvajanje Dobavitelji

Reklam iranje

 
Vir: BV Consulto 2007. 

 

Orodje 6 sigma je v osnovnih podrobnostih skladno s poslovno-organizacijskim 

sistemom ISO 9001:2000. Njegova uveljavitev predstavlja enega od možnih pristopov 

za nadgraditev poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti, s 

katerim si prizadevamo k poslovni odličnosti. Kot interni standard pripomore k 

izboljšanju procesne zmogljivosti, znižanju števila napak in povečanju učinkovitosti 

poslovanja (Borko 2007, 6). 

Slabost orodja 6 sigma je, da ni namenjen vsem zaposlenim, ampak le izbranim 

managerjem. Zato ga ne obravnavamo kot celovit poslovno-organizacijski sistem za 

obvladovanje kakovosti, ampak le kot orodje za doseganje večje kakovosti in 

zmanjševanje stroškov (Zabukovnik 2005, 11). 

2.3.6 Prenova poslovnih procesov 

Prenova poslovnih procesov (angl. Business Process Reengineering) je metoda, s 

katero poiščemo optimalne procese ali naloge, ki omogočajo manjše stroške, optimirajo 

učinkovitost in proizvajanje ter omogočijo boljšo izvedbo poslovanja. Metodo pogosto 

uporabljajo organizacije na robu propada z namenom zmanjšanja stroškov in zvišanja 

donosnosti. 
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Prenovo poslovnih procesov naj bi spremljal strateški načrt, ki naj bi ga sprejeli v 

vseh organizacijskih enotah organizacije. Vključuje naj poslovni del informacijsko-

komunikacijske tehnologije, sponzorira naj jo vršni management. Obsegal naj bi 

projekte s točno določenim urnikom šestih mesecev s poudarkom na neprestanem 

komuniciranju. Metoda je uporabna prav v vseh organizacijskih enotah: npr. od 

človeških virov, raziskav in razvoja, trženja, izdelovanja do nadzora kakovosti. 

Za BRP je razvita splošna petstopenjska metodologija, ki obsega: 

− razvoj vizije poslovanja in ciljev procesa: BPR naj se uveljavi kot vizija 

poslovanja, ki predpostavlja posebne poslovne cilje, kot so npr. zmanjšanje 

stroškov, zmanjšanje časa, izboljšanje kakovosti izida itd.; 

− identifikacijo procesov za prenovo: mnoge organizacije skušajo določiti 

procese, ki imajo največji vpliv na vizijo poslovanja, v drugih analizirajo vse 

procese v okviru organizacije, ki jih prednostno razvrstijo po nujnosti 

preoblikovanja; 

− razumevanje in merjenje obstoječih procesov: vsi procesi naj bi bili v celoti 

razumljeni in merljivi, da ne ponavljamo napak med preoblikovanjem in da 

lahko vzpostavimo temelj za preoblikovanje; 

− določitev vzvodov informacijsko-komunikacijske tehnologije: identificirali naj 

bi zmogljivost informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki vpliva ali ima 

potencialen vpliv na procese prenove; 

− oblikovanje in izdelavo prototipa novega procesa: procesa ne smemo 

spremeniti takoj, temveč naj bi oblikovali in izdelali prototip novega procesa, 

da imamo predstavo pred uporabo. To omogoča hitro posredovanje izidov brez 

okvar in nezgod (Mlakar 2007, 1). 

2.4 Poslovno-organizacijski sistemi managementa kakovosti za gradbene 
izdelke 

Eden od glavnih ciljev Evropske unije je oblikovanje enotnega notranjega trga in s 

tem odstranitev ovir pri trgovanju. To pomeni, da naj bi bili odpravljeni vsi nacionalni 

ukrepi in zahteve, ki bi lahko onemogočali prost pretok izdelkov in storitev. Države naj 

bi sprejele zakonodajo, po kateri naj se zakoni in podzakonski ter drugi akti izvajajo 

tako, da so prilagojeni skupnim zahtevam. Za uresničevanje teh zahtev evropska 

zakonodaja vsebuje: direktive, uredbe, odločbe in priporočila. Gradbeni izdelek v tem 

okviru pomeni katerikoli izdelek, ki je bil narejen za trajno vgraditev v gradbeni objekt. 

Predpisi za gradbene izdelke se od ostalih predpisov, povzetih po direktivah »novega 

pristopa«, razlikujejo v pristopu, saj je upoštevanje in uporaba harmoniziranih 

standardov in tehničnih specifikacij obvezna, za razliko od drugih izdelkov, kjer je 

zahtevana skladnost z minimalnimi zahtevami predpisa in uporaba standardov eden 
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izmed načinov dokazovanja skladnosti. Zato je bila izdana posebna direktiva o 

gradbenih izdelkih. Direktiva temelji na harmonizaciji, ki je omejena le na bistvene 

zahteve. Samo izdelki, ki izpolnjujejo te zahteve, imajo možnost prostega pretoka na 

evropskem tržišču. Za izdelke, izdelane po harmoniziranih standardih, velja domneva o 

skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami (Dulc 2003 a, 2-3). 

2.4.1 Ugotavljanje skladnosti gradbenih izdelkov 

Posebnost ugotavljanja skladnosti gradbenih izdelkov je, da se bistvene zahteve 

nanašajo na objekte in ne neposredno na omenjene izdelke. Direktiva o gradbenih 

izdelkih ne obravnava njihove vgradnje v objekte. Tako je uporaba harmoniziranih 

standardov in drugih tehničnih specifikacij še vedno prostovoljna. Izdelovalci si lahko 

izberejo katerokoli tehnično razrešitev, ki jim zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zahtev. 

Z zakonodajo naj bi zagotavljali, da so lahko gradbeni izdelki dani v promet 

oziroma uporabo le takrat, kadar ob pravilni vgradnji, vzdrževanju in uporabi za 

predvidene namene ne ogrožajo varnosti in zdravja oseb oziroma drugih javnih 

interesov (Prešern 2004 a, 12). Gradbeni izdelki naj bi imeli takšne lastnosti, da objekti, 

v katere so vgrajeni, skozi vso ekonomsko sprejemljivo dobo in ob delovanju vnaprej 

predvidenih vplivov izpolnjujejo šest bistvenih zahtev, kot so: mehanska trdnost in 

stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter varovanje 

naravnega okolja, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom ter varčevanje z energijo in 

ohranjanje toplote (Prešern 2003, 15; Žnidarič 2003, 8). V ta namen naj bi bila v 

zakonodajo vgrajena tudi funkcija nadzora na trgu. 

Za izpolnjevanje teh zahtev so države članice uvedle oznako CE. S takim 

označevanjem so zagotovljene zahteve za prost pretok izdelkov, saj države članice na 

svojem ozemlju ne smejo prepovedati, omejiti ali preprečiti dajanja v promet oziroma 

uporabe vseh tistih izdelkov, ki so opremljeni z oznako CE, če so zahteve po 

označevanju pravilne (Prešern 2004 b, 8-11). 

Za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve harmoniziranih standardov, velja domneva o 

skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami (Prešern 2004 a, 14). Izdelovalec naj bi 

dokumentirano dokazal izvedene ukrepe in njihovo ustreznost v zvezi z izpolnitvijo 

bistvenih zahtev tudi, ko se ne sklicuje na harmoniziran standard ali se nanj sklicuje le 

delno. 

Izdelovalec naj bi za svoj izdelek, preden ga da v promet, izpeljal postopek 

potrjevanja skladnosti, kot ga določa direktiva za označevanje z oznako CE. Kadar je to 

predpisano, naj bi potrdila skladnost izdelka tretja stranka, to je organ, priglašen 

komisiji EU (Prešern 2004 b, 15). Imenuje ga država članica, če izpolnjuje posebne 

pogoje in zahteve za imenovanje, določene v direktivi. Glede na poslovno-

organizacijski sistem za potrjevanje skladnosti, določen v tehnični specifikaciji za 

posamezni izdelek, izda izdelovalec izjavo o skladnosti na podlagi certifikata tretje 
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stranke o skladnosti izdelka, proizvajanja in začetnega tipskega preizkusa ali na podlagi 

lastnega nadzora proizvajanja  (Žnidarič 2003, 16). 

Vsebina direktive o gradbenih proizvodih je bila tako na zakonski ravni prevzeta z 

Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS št. 52/2000). Povezava med bistvenimi 

zahtevami za gradbene objekte in lastnostmi gradbenih izdelkov je bila prevzeta na 

podzakonski ravni s Pravilnikom o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je 

treba upoštevati pri določanju lastnosti gradbenih proizvodov (Ur. l. RS št. 9/2001) in se 

nanaša na prilogo ena (I) omenjene direktive. Priloga tri (III), Potrjevanje skladnosti s 

tehničnimi specifikacijami, je bila prevzeta s Pravilnikom o potrjevanju skladnosti in 

označevanju gradbenih proizvodov (Ur. l. RS št. 54/2001). Določa prej naštete listine o 

skladnosti glede na poslovno-organizacijski sistem potrjevanja skladnosti, zahtevan v 

tehnični specifikaciji, ki naj bi spremljal gradbene izdelke (Dulc 2003, 12). Priloga dve 

(II), Evropsko tehnično soglasje, je prav tako prevzeta na podzakonski ravni s 

Pravilnikom o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja (Ur. l. RS št. 68/2003), 

ki podrobno ureja tudi postopke podeljevanja slovenskih tehničnih soglasij. Nova 

tehnična zakonodaja postavlja enake pogoje, zahteve in odgovornost za domače in tuje 

izdelovalce pri ponudbi in prodaji samo varnih in zdravju ter naravnemu okolju 

neškodljivih izdelkov. 

Vsebinsko so bili glavni elementi evropske tehnične zakonodaje (Council Directive 

89/106/EEC 1988, 10-11), ki pomembno vplivajo na oblikovanje potrebnih ustanov na 

področju tehnične infrastrukture (nacionalni organ za standardizacijo, nacionalna 

akreditacijska služba, organi za ugotavljanje skladnosti, izdajanje dovoljenj za delo 

organov za ugotavljanje skladnosti na reguliranem področju, inšpekcijski nadzor), 

vneseni v slovenski pravni sistem. 

Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS št. 52/2000) se uporablja v širšem 

pravnem sistemu, v okviru katerega naj omenimo tudi Zakon o splošni varnosti 

proizvodov (Ur. l. RS št. 101/2003), ki narekuje, da se smejo dajati v promet samo varni 

izdelki. Čeprav se ta zakon prvotno nanaša na izdelke, ki jih ne urejajo drugi zakoni, 

vpliva tudi na izdelke, ki so obravnavani s posebnimi zakoni. Velja namreč, da se v 

splošnem uporablja za izdelke, če so s posebnim zakonom urejena le posamezna 

vprašanja, povezana z njihovo varnostjo. Omeniti kaže še Zakon o varstvu potrošnikov 

(Ur. l. RS št. 98/2004), ki na splošno zagotavlja varstvo temeljnih pravic potrošnikov in 

katerega pravni učinki se navezujejo tudi na gradbene izdelke, pa tudi Zakon o javnih 

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/2000, 102/2000, 2/2004, 36/2004 in 128/2006), ki zavezuje 

naročnike, da od ponudnikov zahtevajo dobavo skladnih izdelkov.  

Podjetniki in obrtniki, katerih dejavnost obsega proizvajanje, vgrajevanje ali 

distribucijo tehnično zahtevnejših izdelkov, za katere veljajo določeni predpisi, s 

katerimi je določeno ugotavljanje skladnosti in označevanje z oznako CE, se velikokrat 
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soočajo z dilemo, kako zadostiti zahtevam pravilnikov in standardov, ki so v podporo 

izpolnjevanju minimalnih zakonodajnih zahtev. Ravnanje pri razvoju, proizvajanju in 

posredovanju izdelkov na trg je namreč pogojeno z določili posameznih pravilnikov in 

načina (modula) ugotavljanja skladnosti, ki je za posamezno vrsto izdelka predviden. 

2.4.2 Poslovno-organizacijski sistemi potrjevanja skladnosti 

Podjetniki in obrtniki v gradbeni dejavnosti naj bi zaradi specifičnosti svoje 

dejavnosti vpeljali potrebne korake pri managementu celovite kakovosti in uvedbi 

notranje kontrole proizvajanja na način, ki izhaja iz stopnje določenega poslovno-

organizacijskega sistema ugotavljanja skladnosti.  

 

  Tabela 2.2   Naloge izdelovalca in imenovanega organa 

Poslovno-organizacijski sistemi 

potrjevanja skladnosti Naloge pri potrjevanju skladnosti 

1 1+ 2 2+ 3 4 

  Naloge proizvajalca       

1.   Notranja kontrola proizvajanja x x x x x x 

2.   Preskušanje vzorcev po programu notranjega 

kontrolnega preskušanja 
x x x o o o 

3.   Začetni preskus tipa izdelka o o x x o x 

  Naloge imenovanega organa       

4.   Začetni preskus tipa izdelka x x o o x o 

  5.  Začetna preveritev obrata in poslovno-    

organizacijskega sistema NKP2 
x x x x o o 

  6.  Nadzor, ocena in potrditev notranje kontrole 

proizvajanja 
x x x o o o 

   7.  Zunanji kontrolni preskusi vzorcev x o o o o o 

Legenda: 1, 1+, 2, 2+, 3, 4 – poslovno organizacijski sistemi potrjevanja skladnosti 

Vir: Zavod za gradbeništvo Slovenije 2003. 

 

Da bi pripravljalci tehničnih specifikacij čim lažje in pregledneje opisali izbrane 

poslovno-organizacijske sisteme potrjevanja skladnosti skladno s Pravilnikom o 

potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Ur. l. RS št. 54/2001), jih 

                                                 
2 NPK-notranja kontrola proizvajanja 
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povzemajo s številčno označitvijo ravni poslovno-organizacijskih sistemov potrjevanja 

skladnosti, pri katerih so naloge proizvajalca oziroma imenovanega organa razvidne iz 

tabele 2.2. 

Relevantne standarde za določene izdelke ter poslovno-organizacijski sistem 

potrjevanja skladnosti razberemo iz Seznama standardov, katerih uporaba ustvari 

domnevo o skladnosti gradbenih izdelkov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih 

(Ur. l. RS, št. 52/2000) in jih enkrat letno objavi minister za gospodarstvo. 

Uporaba standardov 

Ker je v Sloveniji Zakon o gradbenih proizvodih uveljavljen že od leta 2000, so 

izdelovalci in vsi tisti, ki posredujejo gradbene izdelke na trg, v večini seznanjeni, za 

katere vrste gradbenih izdelkov in s katerim dnem je uporaba standardov postala 

obvezna in za uporabo katerih velja še enoletni prehodni rok možne, a še neobvezne 

uporabe (Žgajnar 2007, 19). Manj seznanjeni pa so z obveznostmi, ki izhajajo iz določil, 

ki so podrobneje opredeljena ravno v standardih. 

Uporaba standardov je dokaj pregledna in enostavna, s pomanjkljivostjo, da je 

vsebina dosegljiva le v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku, prevodi v slovenski 

jezik pa s strani nacionalnega organa za standarde zaradi pomanjkanja za to namenjenih 

proračunskih sredstev žal niso zagotovljeni (Bratovž 2007, 3). 

2.5 Raziskave na področju managementa kakovosti 

Podatkov, ki bi omogočali celovit pregled rabe filozofij, metod in orodij 

managementa celovite kakovosti v slovenskih ali tujih organizacijah, ni možno dobiti. 

Za slovenska podjetja so na voljo le podatki o razširjenosti posameznih metod za 

povečanje produktivnosti. Pred uvedbo posamezne filozofije, metode ali orodja 

managementa kakovosti organizacije pričakujejo veliko pozitivnih dosežkov. 

Posamezni avtorji npr. Piskar, Dolinšek in Faganel ugotavljajo, kaj lahko organizacije 

pridobijo z njimi na posameznih področjih poslovanja. Zelo malo pa jih konkretno 

proučuje učinke po uvedbi posamezne filozofije, metode ali orodja in nadaljnje 

dejavnosti, da bi organizacija lahko izboljševala svoje poslovanje in dosegala boljše 

izide poslovanja. 

Številne raziskave so bile opravljene v tujini. Ugotovitve posameznih avtorjev kot 

npr. Crosbyja, Buzzela in Wiersema, Rusta, Caruana in Pitta (Inaki, Casadesus in Dick 

2002, 72-78) so potrdile signifikantno pozitiven vpliv filozofij, metod in orodij 

managementa kakovosti na uspešnost poslovanja anketiranih organizacij. Drugi npr. 

Terziovski (prav tam) spet dokazujejo, da je vpliv minimalen ali celo slabša poslovanje. 

V nadaljevanju so predstavljeni izidi nekaterih slovenskih in tujih raziskav. 
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2.5.1 Izidi slovenskih raziskav na področju managementa kakovosti 

Raziskave o vplivu uvedbe standarda kakovosti ISO 9001, opravljene pred letom 

1997, navajajo ugotovitve anketiranih, da se je v organizacijah stanje izboljšalo na 

področju učinkovitosti izvajanja procesov ter da se je izboljšala kakovost izdelkov in 

storitev. Minimalno izboljšanje je zaznano na področju zadovoljstva kupcev, strategije 

organizacije, poslovnega načrtovanja in mesečnega planiranja organizacijskih enot 

(Pivka in Uršič 2001, 29). Do podobnih izidov sta prišla v ponovljeni anketni raziskavi 

leta 1999. Splošna ocena je bila, da certificirane organizacije zaznavajo minimalno 

izboljšanje stanja pri 21 preučevanih dejavnikih uspeha v primerjavi s stanjem pred 

certifikacijo (prav tam, 38). V organizacijah, ki zaznavajo koristi od certificiranja, se 

kažejo pozitivni učinki tako v organizaciji kot v odnosu organizacije do družbenega 

okolja. Pri tem v vsaki organizaciji učinkovitost in uspešnost merijo drugače. Povsem 

drugače je v organizacijah, ki želijo pridobiti certifikat po standardu ISO le kot 

referenco, da bodo lahko sodelovale pri javnih razpisih. Po mnenju avtorjev je za 

pridobitev koristi od certificiranja potrebno določila standardov »zasidrati« v glavah 

zaposlenih (Pivka in Uršič 2001, 27-45). 

Najobsežnejšo anketno raziskavo o vplivu standarda  ISO 9001 na dejavnike 

uspešnosti poslovanja  in organizacijske dejavnike sta opravila Piskar in Dolinšek 

(2006, 28). V raziskavi sta postavila naslednji hipotezi: 

− ISO 9001 vpliva na kakovost organizacije tako, da je  uspešnejša kot pred 

pridobitvijo standarda; 

− organizacije so dosegle premalo učinkov v primerjavi s pričakovanji. 

Raziskava je potrdila, da so organizacije zaznale največji vpliv standarda pri 

izboljšanju preglednosti in učinkovitosti procesov, ugleda in komuniciranju med 

zaposlenimi. Uvedba standarda pa ni imela vpliva na povečanje števila inovacij 

poslovnih procesov, spremembo organizacijske strukture in kulture, na povečanje 

števila novih kupcev, prodaje in donosnosti organizacije. Potrjeno je  bilo, da standard v 

številnih primerih posredno vpliva na povečanje dobička oz. izboljšanje poslovnih 

izidov organizacij, neposredni vpliv na dobiček v organizacijah pa ni bil zaznan. 

Prenovljena različica standarda ISO 9001:2000 je bolj univerzalna in prilagodljiva, 

zato ga je leta 2003 pridobilo kar 60 % organizacij z manj kot 50 zaposlenimi. 

Raziskava, ki jo je na vzorcu 92 naključno izbranih organizacij opravila Habjanova 

(2003, 72), je potrdila, da med podjetniki še vedno prevladuje mnenje, da so standardi 

kakovosti potrebni predvsem zaradi dviga ugleda organizacije, ne pa zaradi prednosti, ki 

jih standard prinaša v poslovanje. Slovenske organizacije porabijo za pridobitev 

standarda med štiri in osem tisoč evrov. Poleg certificiranja in priprave standarda 

predstavlja pomemben strošek redno pregledovanje poslovno-organizacijskega sistema 

managementa kakovosti s strani zunanjega in notranjega presojevalca. Zato se veliko 
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organizacij pred uvedbo standarda kakovosti 9001: 2000 sooči z dilemo, ali je uvedba 

standarda smiselna ali ne. Če je potrdilo o pridobitvi certifikata samo še list papirja več 

in se poslovno-organizacijski sistem v praksi dejansko ne izvaja, organizacija velikega 

uspeha zagotovo ne bo dosegla. 

Raziskava o uporabi različnih metod za doseganje stalnih izboljšav v slovenskih 

organizacijah je pokazala, da so se pri skoraj 70 odstotkov anketiranih opazno izboljšali 

produktivnost in kakovost dela pa tudi pogoji dela, varnost in zdravje pri delu in 

medsebojni odnosi (Horžen 2004, 15-23). Avtor navaja, da imajo organizacije največ 

težav pri samem načinu in vzorcih razmišljanja, vzpostavljanju timskega dela in 

pomanjkanju pripravljenosti za prevzemanje dodatnih nalog. 

V navedeni raziskavi je bila Kaizen metoda uporabljena kot sinonim za vse metode, 

povezane z uvajanjem in doseganjem stalnih izboljšav. Največ organizacij med motivi 

za njihovo uvajanje navaja izboljšanje produktivnosti in kakovosti ter povečanje 

zadovoljstva odjemalcev. Metode stalnih izboljšav največkrat razumejo kot sredstvo 

racionalizacije, organizacije pa sprejmejo le tiste predloge, ki vodijo k hitri rasti 

prihodkov ali zmanjšanju stroškov. Pri tem je treba opozoriti, da se lahko pri sodelavcih 

pojavi bojazen, da bodo sčasoma tudi sami vključeni v racionalizacijo oziroma bodo 

odpuščeni, kar pa uvajanju Kaizena metode nikakor ne koristi.  

O pozitivnem vplivu standardov ISO 9001 je bilo napisanih veliko člankov. 

Faganel in Piskar (2007, 137) sta opravila raziskavo o vplivu standardov ISO na celoten 

management nabavne verige. Z njihovo uvedbo postane razmerje med kupci in 

dobavitelji trdnejše, zato se zaupanje in preglednost širita po nabavni verigi. Raziskava 

med 212 certificiranimi organizacijami je pokazala, da so standardi izboljšali izvedbo 

nabavne funkcije ter postopek za izbiro dobaviteljev. Organizacije, ki uporabljajo 

standarde kakovosti ISO dalj časa, izkazujejo večji vpliv na kakovost dobav, odzivnost 

dobaviteljev in njihovo zanesljivost. Standard je pomagal anketiranim organizacijam 

doseči boljšo tehnično kakovost, ni pa zaznanega neposrednega vpliva na poslovno 

uspešnost. Najpomembnejša ugotovitev raziskave je, da se skoraj tri četrtine anketiranih 

organizacij strinja z vplivom standarda na izboljšanje partnerskega odnosa znotraj 

nabavne verige. 

Celovit pregled stanja na področju managementa kakovosti v slovenskih 

organizacijah so pripravili Gomišček, Maletič in Maletič (2007, 71). Raziskava, v 

katero je bilo vključeno 80 organizacij, je pokazala dobro poznavanje sodobnih 

pristopov managementa kakovosti, kot so standardi ISO, metoda 20 ključev, 6 sigma in 

modela odličnosti EFQM. Kar 84 % organizacij, sodelujočih v raziskavi, je že uvedlo 

enega od pristopov, med katerimi z 81 % prevladujejo standardi ISO. Čeprav uporaba 

orodij in tehnik managementa kakovosti še ni na želenem nivoju, je pozitiven vpliv 

pristopov managementa kakovosti viden na številnih področjih delovanja organizacij, 
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kot so preglednost procesov, ugled organizacije, urejenost proizvajanja, kakovost 

izdelkov in storitev, zadovoljstvo kupcev in razreševanje njihovih reklamacij. 

2.5.2 Izidi tujih raziskav na področju managementa kakovosti 

Paradigma kakovosti je pomembno orodje razvoja svetovnega gospodarstva. 

Čeprav obstajajo številne metode za izboljšanje in obvladovanje kakovosti, danes 

kakovost prednostno temelji na dveh stebrih: poslovno-organizacijskem sistemu 

managementa kakovosti ISO in  managementu celovite kakovosti TQM (Heras, 

Casadesus in Dick 2002,  72). Zdi se, da zanimanje za TQM ne narašča ali celo upada v 

primerjavi s poslovno-organizacijskim sistemom ISO, kjer se število certificiranih 

organizacij v zadnjih letih hitro povečuje ne le v Evropi, ampak tudi na ostalih 

kontinentih. Številni znanstveni članki opisujejo uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 

in raziskujejo uspešne primere. Le malo pa je empiričnih raziskav, ki proučujejo vpliv 

uvedbe standarda ISO k finančni uspešnosti organizacij. Na to je zelo zgodaj opozoril 

Juran, ki je zapisal: »Obstaja pomanjkanje raziskav, ki bi osvetlile koristi, ki jih dobimo 

od vse te drage certifikacije iz serije standardov ISO 9000« (1999, 30). 

Vpliv certificiranja po ISO 9000 na finančno uspešnost 400 akreditiranih in 400 

neakreditiranih baskovskih organizacij v obdobju 1994-1997 so v raziskavi analizirali 

Heras, Casadesus in Dick (2002, 72-78). Ugotovili so statistično značilna izboljšanja v 

finančnem poslovanju certificiranih organizacij v zadnjih štirih od petih let, ki so jih 

preučevali. Njihova raziskava omogoča podporo ugotovitvam raziskave Lloyd's 

Register of Quality Assurance Ltd. (1996) in Häversjö (2000), da pridobitev certifikata 

kakovosti ISO signifikantno pozitivno vpliva na finančno poslovanje organizacij. 

Povečano povpraševanje po mehanizmih, ki dobavitelju omogočajo boljšo izbiro, je 

prispevalo k temu, da so se v številnih organizacijah začeli zavedati koristi 

managementa kakovosti. V Španiji so z empirično raziskavo preučevali učinkovitost in 

dosegljivost certifikata ISO 9000 na večjih področjih (Escanciano, Fernández in 

Vázquez 2001, 192-200). Preko elektronske pošte so bile opravljene raziskave 3.864 

organizacij s certifikatom, od katerih se je odzvalo 749 (19,4 odstotka). Izidi so 

pokazali, da certifikat pomaga kot orodje obvladovanja in vir konkurenčnih prednosti. 

Njegov potencial je spodbudil prehod organizacij k managementu celovite kakovosti. 

Naslednje leto sta Tari in Molina (2002, 232-239) v študiji ponovno analizirala in 

ocenila izide managementa kakovosti v organizacijah s certifikatom ISO 9000. Ključna 

ugotovitev je bila, da filozofija managementa kakovosti izjemno povečuje zadovoljstvo 

strank in zaposlenih ter zvišuje družbeni vpliv in izid poslovanja. 

Na podlagi raziskave o managementu kakovosti v državah na Balkanu sta Ivanovic 

in Majstorovic (2006, 410-423) razvila model za ocenjevanje zrelosti obvladovanja 

kakovosti, ki temelji na evolucijskem razvoju paradigme obvladovanja kakovosti s 

pomočjo preverjanja, obvladovanja in zagotavljanja kakovosti in managementa celovite 
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kakovosti. Tako je zagotovljen nenehen razvoj managementa kakovosti v proizvajalnih 

sistemih z nižjo stopnjo razvoja. Proces tranzicije držav zahodnega Balkana v države 

Evropske unije namreč zahteva uskladitev vprašanj in praks s področja managementa 

kakovosti. 

V Savdski Arabiji so Magd, Kadasah in Curry (2003, 313-322) raziskovali stroške 

in koristi uporabe standarda ISO 9000 v proizvajalnih organizacijah. Na osnovi vzorca 

83 organizacij je študija razkrila, da so bili interni stroški najvišji, saj so predstavljali 67 

odstotkov vseh stroškov. Sledijo jim stroški svetovanja (21 odstotkov), medtem ko 

stroški agencij za registracijo znašajo le 12 odstotkov. Analiza je pokazala, da imajo 

manjše organizacije manjše stroške izvajanja in obratno. Zaključna ugotovitev je bila, 

da so savdske organizacije standarde sprejele kot formalizirane sisteme ocenjevanja 

zmožnosti svojih organizacij za oblikovanje, izdelovanje in dobavo kakovostnih 

izdelkov in storitev. Prav tako standardi veljajo za pomemben dejavnik pri doseganju 

uspeha organizacij in dolgoročnega preživetja savdskega gospodarstva. 

Ugotovitve raziskave o povezavi med produktivnostjo in izvajanjem managementa 

celovite kakovosti v Jemnu so pokazale, da so v obdobju 1993 do 1998 imele 

organizacije z visoko stopnjo managementa celovite kakovosti hitrejšo rast 

produktivnosti (Chapman in Al-Khawaldeh 2002, 248-262). Z regesijsko analizo so 

dokazali signifikantno pozitiven odnos med TQM in produktivnostjo dela. 

Študija, ki sta jo opravila Amar in Zain (2002, 367-372), je raziskala ovire, s 

katerimi se pri izvajanju managementa celovite kakovosti soočajo indonezijske 

izdelovalne organizacije. Na raziskavo se je od skupaj 364 izbranih organizacij odzvalo 

78 organizacij. Analiza je pokazala 11 ključnih faktorjev, ki predstavljajo ovire in s 

katerimi se organizacije najpogosteje soočajo. To so vprašanja, povezana s človeškimi 

viri, vodenjem, odnosom do kakovosti, kulturo organizacije, odnosi med oddelki, 

surovinami, stroji in opremo, informacijami, metodami in izobraževanjem. Narejena je 

bila tudi kvalitativna primerjava z ISO 9001:2000, ki je domnevno blizu zasnove 

managementa celovite kakovosti.  

V Hong Kongu je bila izvedena obsežna raziskava, katere namen je bil opredeliti 

koristi, ki so jih deležne organizacije s certifikatom ISO 9000 (Lee, Leung in Chan 

1999, 88-94). Na splošno velja, da ta certifikat organizacijam pomaga izboljšati 

kakovost v smislu delovnih postopkov, kakovosti izdelkov in storitev, skupinskega 

duha, nadzora podizvajalcev, učinkovitosti in pritožb. Velik del certificiranih 

organizacij želi neprestano izboljševati svojo kakovost na podlagi certificiranega 

poslovno-organizacijskega sistema managementa, številna ne vedo, kako začeti. Študija 

razkriva razliko med tem, kar je splošno znano kot dobra praksa, in zahtevami standarda 

ISO 9000. Nekatere zahteve so podale certificirane organizacije, ki nameravajo razviti 

svoje »potovanje« na področju kakovosti na osnovi standarda ISO 9000. 
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V indijskih organizacijah je bila izvedena študija (Siddiqui in Rahman 2007, 76-

87), v kateri so ocenili vlogo managementa celovite kakovosti (TQM), informacijskih 

sistemov (IS) ter pragmatično spoznali organizacijske cilje. Raziskava pojasnjuje 

filozofijo managementa celovite kakovosti na podlagi načel najvišje odgovornosti 

vršnega managementa, napredovanje procesov usmerjanja proti kupcem, primerjanje 

lastne uspešnosti s konkurenco na podlagi izdelanih kriterijev (benchmarking) za 

razreševanje problemov, nepopustljivo izboljševanje in krepitev baze zaposlenih. 

Podatki so bili zbrani s pomočjo raziskave managerjev, ki je temeljila na vprašalniku. 

Izidi so bili interpretirani z različnimi analizami kakovostnih odzivov. Študija dokazuje, 

da sta management celovite kakovosti in informacijski sistem lahko povsem uspešna pri 

izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev, ki so na voljo končnim strankam. Poleg tega 

določa obseg podpore vršnega managementa managementu celovite kakovosti in 

informacijskemu sistemu obseg koristi, ki jih management celovite kakovosti prinese, 

odnos med resničnimi koristmi podpore informacijskega sistema ali managementu 

celovite kakovosti ter odnos med resničnimi koristmi informacijskega sistema ali 

managementa celovite kakovosti in izvajanimi načeli managementa celovite kakovosti. 

Ker podatki temeljijo na mnenjih, ni bilo mogoče spregledati tako nagnjenosti 

udeležencev kot tudi razlik med mnenji v isti organizaciji. Raziskava na tem področju 

lahko gradi na teh raziskavah pri nadaljnjem raziskovanju izvajanja načel managementa 

celovite kakovosti glede na specifične pogoje informacijskega sistema v indijskih 

organizacijah. Študija prispeva k znanju o organizacijah v Indiji kot narodu, ki vabi tuje 

investitorje. Izidi raziskave lahko pripomorejo pri vodenju organizacij v procesu 

uvajanja managementa celovite kakovosti za informacijski sistem kot merila večje 

ozaveščenosti o kakovosti. 

Večina raziskav kljub nekaterim pomislekom potrjuje pozitiven vpliv cerificiranja 

organizacij skladno s standardi ISO, na uspešnost poslovanja. Število certificiranih 

organizacij tako v Evropi kot številnih državah po svetu se hitro povečuje. Večina 

raziskav se nanaša na stare standarde ISO 9000:1994. Gotzamani, Theodorakioglou in 

Tsiotras (2006, 44-54), ki so ocenjevali motive za pridobitev certifikata v grških 

organizacijah in prednosti, ki izvirajo iz tega, so potrdili hipotezo, da lahko certifikat 

ISO 9000 služi kot dober korak k managementu celovite kakovosti. Izidi podobne 

raziskave v Grčiji potrjujejo, da kljub začetnemu izboljšanju kakovosti certifikati niso 

zagotovilo, da se bo izboljševanje nadaljevalo. 

Nacionalna raziskava irskih delodajalcev (Drew in Healy 2006, 358-371), kjer je 

leta 2002 na vprašalnik odgovorilo 932 organizacij, je pokazala na pomembno vlogo in 

zanašanje na standarde. Med organizacijami, ki so pridobile certifikat ISO 9000, jih 93 

odstotkov verjame, da je to izboljšalo njihov ugled, 90 odstotkov pa jih trdi, da se izidi 

odražajo v boljši kakovosti izdelkov in storitev. Skoraj dve tretjini organizacij je 

prevzelo pristop managementa celovite kakovosti v primerjavi z manj kot eno tretjino v 
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obdobju 1995/1996. Raziskava je potrdila zanimanje za izboljšanje kakovosti v irskih 

organizacijah od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, ki so v irskem 

gospodarstvu zaznamovala obdobje hitre ekonomske rasti. 

Analiziranje prakse managementa celovite kakovosti v turških izdelovalnih 

organizacijah (Bayazit 2003, 345-350) je potrdilo pripravljenost vse večjega števila 

organizacij za izvajanje managementa celovite kakovosti z namenom ustvarjanja 

konkurenčnih prednosti. Ugotovljeno je bilo, da so pomembni dejavniki za uspešen 

proces izvajanja podpora vršnega managementa, vključevanje in odgovornost 

zaposlenih, usmerjenost na kupce, kakovostno izobraževanje in usposabljanje ter 

skupinsko delo in uporaba statističnih tehnik. 

S teoretično raziskavo in empiričnim preizkusom sta Vouzas in Gotzmani (2005, 

259-266) raziskovala stopnjo, do katere grške organizacije povezujejo svoj trud pri 

doseganju poslovne uspešnosti z obstoječimi poslovno-organizacijskimi sistemi za 

zagotavljanje kakovosti, zlasti z novo serijo standardov ISO 9001:2000. Podatki so bili 

zbrani iz desetih izbranih grških organizacij, ki so bile ocenjene kot reprezentativne. 

Vse so bile dobitnice nagrade Evropske fundacije za razvoj kakovosti (EFQM) in so 

imele certifikat ISO 9001:2000 ali pa so bile v postopku njegovega pridobivanja. 

Raziskava je potrdila dvome, ki obstajajo v literaturi glede strateškega pristopa k 

managementu celovite kakovosti preko modela EFQM. Problematično je zlasti 

povečevanje birokracije, pomanjkanje fleksibilnosti pri oblikovanju in izvajanju 

modela, majhno koriščenje veščin in znanja zaposlenih ter premajhno koriščenje 

nagrade kot orodja oglaševanja in sredstva prodora na nove trge. 

Nekatere raziskave pa nasprotno dokazujejo signifikantno negativen vpliv 

standardov na uspešnost poslovanja organizacij. Kadar je razlog za uvedbo certifikata 

pritisk poslovnih partnerjev, je manj verjetno, da bodo poročali o izboljšavah kot pri 

tistih organizacijah, kjer so podani drugi razlogi za pridobitev certifikata kakovosti. Te 

študije nakazujejo, da je motiv za uvedbo certifikata pomemben napovedovalec izidov 

poslovanja. Podrobnejši vpliv spremenljivke motivacija prikazuje empirična študija v 

272 avstralskih organizacijah (Jones, Arndt in Kustin 1997, 650-660). Dokazali so, da 

imajo organizacije, ki so pridobile certifikat kakovosti zaradi vsiljenih zunanjih vplivov, 

torej zaradi »obveze o pridobitvi certifikata«, običajno manjše koristi od certifikacije 

kot organizacije, ki imajo razvojni pogled na izboljšanje kakovosti. Motivi teh razvojnih 

organizacij vključujejo željo, da bi uporabili certifikat kakovosti za izboljšanje notranjih 

procesov v organizaciji in zmanjšanje stroškov nekakovosti. 

V nasprotju z ugotovitvami Jonesa idr., ki nakazujejo, da je »razvojna oziroma 

strateška orientacija zmerna spremenljivka« , so Terziovski, Samson in Dow (1997, 1-

18) ugotovili, da cerfifikat ISO 9000 nima pomembnega pozitivnega učinka na 

poslovanje organizacije. Glavno korist certificiranja vidijo v možnosti sodelovanja z 
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dobavitelji, ki pogojujejo uporabo orodij za obvladovanje kakovosti pri svojem 

poslovanju. Takšni zaključki so skladni s številnimi drugimi raziskavami: Allan 1993, 

1994; Biney 1992; Brown 1994 in Hoyle 1994 (povzeto po  Terziovski, Samson in Dow 

1997, 15). 

Tudi kasnejša raziskava na Novi Zelandiji o vplivih certificiranja ISO na delo 

organizacij s finančnega vidika (Aarts in Vos 2001, 180-191) je potrdila, da se 

certificirane organizacije na novozelandskem trgu kapitala obnesejo podpovprečno, pri 

čemer izbira certifikacijskega organa vpliva na nadaljnjo delovanje organizacije. 

Dick (2000, 365-371) je raziskoval literaturo o dokazih prednosti certifikata ISO 

9000 in prišel do zaključka, da ni dokazane povezave med certifikatom ISO 9000 in 

izboljšanjem poslovanja. Kljub temu, da je iz raziskave razvidno, da ima boljša 

kakovost trden, pozitiven odnos s poslovanjem organizacije, ne more trditi, da so 

standardi kakovosti dosledno povezani s poslovno-organizacijskim sistemom 

managementa kakovosti, ki prinaša izboljšan proces nadzora ali boljšo kakovost. 

2.6 Zaključek teoretičnega dela raziskave 

Kakovost postaja vedno bolj pomemben dejavnik uspešnosti poslovanja 

organizacij. Organizacije uporabljajo različne filozofije, metode in orodja managementa 

kakovosti, s  katerimi izboljšujejo kakovost in svoje konkurenčne sposobnosti. 

Ena izmed najbolj razširjenih filozofij za zagotavljanje kakovosti je cikel PDCA, ki 

je bil nadgrajen z managerskim pristopom, poznanim pod imenom management celovite 

kakovosti. Njegovo uvajanje v organizacijah gospodarsko razvitih držav potrjuje, da 

management celovite kakovosti ni samo odgovor na vprašanje, kako izboljšati kakovost 

poslovanja organizacij ali samo metodologija za organizacijsko prenovo organizacij. 

Management celovite kakovosti je predvsem sodoben celovit proces, v okviru katerega 

se v organizacijah postopno oblikuje nova organiziranost v celoti, v kateri je popolna 

kakovost strateški cilj in prednostna naloga vsakega in vseh zaposlenih. 

Japonci so razvili filozofijo Kaizen, ki se uporablja za doseganje nenehnih 

izboljšav. V drugih, industrijsko razvitih državah, so jo uvedli pod imenom »nenehno 

izboljševanje procesov«. 

Vodilo delovanja uspešnih organizacij je odličnost poslovanja. Korak k temu cilju 

so sistemske izboljšave poslovnih procesov, pri čemer naj organizacije upoštevajo 

vodila standardov ISO in poslovno-organizacijskih sistemov kot so npr. EFQM, 20 

ključev in orodje 6 sigma. Metode in orodja naj bi organizacijam pomagali na poti k 

postavljanju zahtevnih ciljev ter še posebej usklajenemu delovanju vseh zaposlenih. 

Eden osnovnih ciljev takega delovanja je preseganje pričakovanj kupcev, ob 

uravnoteženem zadovoljevanju interesov delničarjev, zaposlenih in naravnega okolja. 
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Kakovost je povezana tudi s stroški. Opredelimo lahko dve večji skupini stroškov 

kakovosti, in sicer stroške, ki nastanejo zaradi kakovosti in stroške, ki nastanejo zaradi 

nekakovosti. Pri stroških kakovosti ne gre zgolj za zniževanje stroškov, ampak za 

preusmerjanje nepotrebnih stroškov v take, ki pozitivno vplivajo na uspešnost 

poslovanja organizacije. Poleg stroškov, ki so neposredno vezani na kakovost, je 

potrebno omeniti še izgube prihodkov zaradi nekakovosti, katerih posledice se kažejo v 

znižanju tržnega deleža organizacije in manjših razlikah med lastno in prodajno ceno 

zaradi reklamacij kupcev, stroškov odprave napak v času garancijskega roka in 

podobno. 

Države članice evropske unije so uvedle enotne standarde za gradbene izdelke. Z 

nameščanjem oznake CE po izpeljanem postopku potrjevanja skladnosti izdelovalci 

dokazujejo usklajenost izdelkov s harmoniziraniki standardi. 

V preteklosti so bile opravljene številne raziskave, ki so pokazale, da visoka 

kakovost kot lastnost izdelkov in storitev pozitivno vpliva tako na tržni delež 

organizacij kot na rentabilnost in delež dobička v realizaciji (Buzzell in Wiersema 1981, 

135-144). Nasprotno pa nekateri avtorji raziskav niso našli pozitivne povezave med 

certifikacijo po standardih kakovosti ISO in uspešnostjo poslovanja organizacij. Tako je 

Terziovski (Inaki, Casadesus in Dick 2002, 72-78) v empirični študiji v avstralskih 

organizacijah dokazal, da je vpliv certificiranja minimalen ali celo slabša poslovanje. 

Vprašanje, ki se najpogosteje postavlja v zvezi z uporabo kateregakoli orodja ali 

metode za dvig učinkovitosti in uspešnosti poslovanja je, kako bomo vedeli, ali so boljši 

izidi res posledica usposabljanja in vlaganj v orodja in metode managementa kakovosti. 

Po navedbah avtorjev (Starčič 1997, 3) že sama odločitev za spremljanje in merjenje 

stroškov nekakovosti v organizacijah, kjer se doslej niso posebej ukvarjali s stroški 

kakovosti, vpliva na njihovo 5-10 % zmanjšanje. Primerjava več kot 600 dobitnic 

nagrade za kakovost je pokazala, da so nagrajene organizacije v štirih letih dosegle 37 

% večjo rast prodaje v primerjavi s podobno velikimi organizacijami, njihov dobiček se 

je v istem obdobju povečal za kar 48 % (Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 23-24). 

Društvo za izmenjavo dobrih praks 6-sigma (2008) navaja, da se stroški uvedbe 

metodologije 6 sigma lahko povrnejo s projekti že v prvem letu uvajanja. Po raziskavah 

naj bi povprečen prihranek znašal 188.000 USD na projekt. Te podatke moramo vzeti z 

rezervo, saj podjetja velikokrat precenijo svoje prihranke in zmožnosti glede na 

konkurenco, saj ne ovrednotijo vseh potrebnih sredstev kot npr. porabljen čas za 

usposabljanje in delo tima, potrebno programsko opremo itd. 

Uvajanje managementa celovite kakovosti v organizacijah je torej povezano z 

obsežnim usposabljanjem zaposlenih in stroški, ki se lahko hitro povrnejo. Zato smo v 

magistrski nalogi želeli potrditi hipotezi, da nezadostno usposabljanje in visoki stroški 
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preizkušanja izdelkov signifikantno negativno vplivajo na uvedbo poslovno-

organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v organizacijah, ki izdelujejo 

betonske in kamnoseške izdelke.
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3 RAZISKAVA O UPORABI HARMONIZIRANIH STANDARDOV 

ČLANOV SEKCIJE CEMENTNINARJEV, KAMNOSEKOV IN 

TERACERJEV PRI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI SLOVENIJE 

V praktičnem delu magistrske naloge bomo izvedli empirično raziskavo na osnovi 

anketnega vprašalnika. Z izidi naj bi potrdili ali zavrnili hipotezi o signifikantno 

negativnem vplivu nezadostnega usposabljanja in visokih stroškov preizkušanja 

izdelkov na uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti 

v podjetjih, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

Kvantitativna raziskava temelji na pozitivistični paradigmi. Na osnovi pridobljenih 

podatkov in informacij bomo pristopili k njihovi analizi in razlaganju pridobljenih 

ugotovitev. Raziskava bo v manjši meri vsebovala tudi elemente kvalitativnega 

raziskovanja, ki se kažejo v pojasnjevanju teoretičnega okvira, predstavitvi 

razumevanja, urejanju gradiva ter iskanju in interpretaciji povezav med informacijami 

(Piskar in Dolinšek 2006, 57). 

3.1 Metodološki okvir raziskave 

Vzorec za empirično raziskavo smo oblikovali s pomočjo javno dostopne baze 

podjetij, ki so člani Obrtno- podjetniške zbornice Slovenije (www.ozs.si) in so člani 

sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev. V navedeni bazi obrtnega registra je 

konec leta 2007 bilo 324 članov, katerih osnovna dejavnost je proizvajanje betonskih 

strešnikov, tlakovcev in zidakov, in 251 članov, ki se ukvarjajo z izdelavo in vgradnjo 

kamnoseških izdelkov. 

Za vzorčenje smo izbrali metodo stratificiranega slučajnostnega vzorčenja. Za 

določitev velikosti vzorca smo uporabili proporcionalno stratifikacijo. Iz vsake 

dejavnosti smo s pomočjo tabele naključnih števil (GraphPad Software 2007) izbrali 

slučajnostni vzorec obrtnikov in podjetij,  ki so bili v stratumih zastopani sorazmerno 

ustrezni velikosti populacije. 

Na podlagi strokovne literature in vprašalnikov pri že izvedenih podobnih 

raziskavah smo oblikovali vprašalnik. Naš namen je bil, da izdelamo natančen in 

zanesljiv inštrument, s katerim bomo zbrali empirične podatke o  vplivu nezadostnega 

usposabljanja in visokih stroškov preizkušanja izdelkov na uvedbo poslovno-

organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v organizacijah, ki izdelujejo 

betonske in kamnoseške izdelke. 

Vprašalnik je bil razdeljen na štiri temeljna vprašanja in podvprašanja glede na 

obravnavana področja. 

S prvim sklopom vprašanj smo pridobili podatke za razvrstitev organizacij v anketi. 
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Z drugim temeljnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako izdelovalci betonskih in 

kamnoseških izdelkov, ki so člani sekcije cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri 

Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, poznajo zakonodajo in standarde, ki urejajo 

prodajo in vgradnjo gradbenih izdelkov na trgu Evropske unije, in kakšni so razlogi za 

postavitev poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v 

njihovih organizacijah. 

V tretjem delu smo raziskali, kakšni bodo (so bili) stroški preizkušanja izdelkov pri  

postavitvi poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti. 

S četrtim sklopom vprašanj smo želeli ugotoviti, kako se člani sekcije 

cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 

usposabljajo in seznanjajo z zakonodajo in gradbenimi standardi za betonske in 

kamnoseške izdelke. 

Pripravljen vprašalnik smo testirali na treh podjetnikih, ki niso bili udeleženci 

anketiranja v vzorcu. S tem smo pridobili informacije o poteku anketiranja, stiku z 

anketiranci, težavah s posameznimi vprašanji, odgovore pa smo lahko statistično 

preizkusili glede na njihovo medsebojno povezanost (Flere 2000, 126). Vsebino 

vprašalnika smo po izpolnitvi testnih vprašalnikov nekoliko spremenili. Na začetek smo 

postavili sklop splošnih podatkov o obrtniku ali podjetju, ki je bil prvotno na koncu 

vprašalnika. Po pogovoru in predlogih udeležencev, ki so izpolnili poskusni anketni 

vprašalnik, smo iz vprašalnika umaknili vprašanja o dodani vrednosti na zaposlenega in 

celotnih prihodkih v preteklem letu. Mnenja smo bili, da večina obrtnikov in 

podjetnikov zaradi uporabe zunanjih organizacij za vodenje računovodstva na ti dve 

vprašanji ne bi znala odgovoriti. Udeleženci poskusnega anketiranja so tudi menili, da 

so te informacije tajne, čeprav vemo, da so dostopne na spletnih straneh AJPES-a. To pa 

bi lahko bil razlog, da anketiranci ne bi odgovorili niti na ostala vprašanja v anketnem 

vprašalniku. 

Spremenjeni vprašalnik smo poslali udeležencem v anketni raziskavi, katerih 

osnovna dejavnost po klasifikaciji Statističnega zavoda Slovenije spada v skupino 

DI/26.610 - proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo in skupino DI/26.700 - 

obdelava naravnega kamna. 

Pri poštni anketi povprečno odgovori 20-40 % tistih, katerim je poslan vprašalnik 

(Flere 2000, 128). Ker smo pri pošiljanju vprašalnikov vključili Obrtno-podjetniško 

zbornico Slovenije, smo pričakovali 30-35 % stopnjo odgovorov. Stratificiran vzorec 

raziskave je vseboval 234 enot različnih velikosti v različnih regijah, od tega je bilo 132 

izdelovalcev betonskih izdelkov in 102 izdelovalca kamnoseških izdelkov. 

Naš namen je bil, da bi bili podatki in informacije, ki smo jih zbrali, ažurne, zato 

smo odgovore o stanju ob koncu leta 2007 želeli pridobiti do konca januarja 2008. 

Zaradi slabšega odziva in telefonskih ter osebnih klicev smo jih zbirali do konca 
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februarja. S tem smo dosegli veljavnost kot zmožnost testa (strukturiranega 

vprašalnika), da pove, kar že vemo (Easterby-Smith, Thrope in Lowe 2005, 168). 

V vprašalniku smo za lažje in zanesljivejše razvrščanje podatkov za kvantitativno 

analizo uporabili naslednje vrste vprašanj: 

-  binarna zaprta vprašanja (da, ne); 

- zaprta in odprta vprašanja z več možnimi odgovori; 

-  ocenjevanje s pomočjo Likertove lestvice. 

Vprašalnike smo poslali anketirancem po pošti skupaj s spremnim dopisom, v 

katerem smo nakazali namen in pomembnost ankete. Ker je bil odziv slabši od 

pričakovanega, smo se odločili poštno anketo podpreti s telefonskimi klici in osebnimi 

stiki, ne da bi pri tem vplivali na izpolnjevanje vprašalnika. Poleg tega smo se odločili, 

da uporabimo tudi druge načine anketiranja, pri čemer nam je ostalo vodilo naključna 

izbira. V dveh tednih po pošiljanju anketnih vprašalnikov je bilo v Moravskih toplicah 

organizirano vsakoletno srečanje članov sekcije cementninarjev, kamnosekov in 

teracerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Udeležence smo seznanili z 

namenom in cilji anketiranja in prosili tiste člane (35 izdelovalcev betonskih in 

kamnoseških izdelkov), ki so prejeli vprašalnik, da nanj odgovorijo. Udeležencem smo 

ponudili možnost dostopa do izidov raziskave na spletni strani Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenije. 

Struktura odziva na razdeljene in poslane vprašalnike potrjuje pravilnost za 

kombiniran način poštnega anketiranja. Ocenjujemo, da je večina udeležencev 

strokovnega srečanja odgovorila na vprašalnik, saj smo v enem tednu prejeli 28 

izpolnjenih vprašalnikov. Skupni odziv vzorca, podprtega s telefonskimi klici in 

osebnimi spodbudami, je bil 31,2 %. Do konca raziskave, ki smo jo zaključili konec 

februarja 2008, smo prejeli 73 vprašalnikov od 234 razdeljenih. Trije vprašalniki so bili 

izpolnjeni le na prvi strani, zato smo jih izločili iz nadaljnje obdelave. 

Pri telefonskih in osebnih stikih smo se omejili le na to, da smo anketirance 

spomnili in prosili, naj vprašalnik izpolnijo in nam ga čim prej vrnejo. S tem smo 

raziskovalca izključili iz procesa odgovarjanja in dosegli njegovo čim večjo 

objektivnost in neodvisnost. Na ta način so izpolnjeni pogoji objektivnega raziskovanja, 

da se lahko raziskava z uporabo enakega ali podobnega postopka ponovi, pri tem pa 

pride do enakih ali podobnih empiričnih izidov. Pogoj za preverjanje je tudi javnost 

izidov, zato smo podrobno opisali tudi teoretična izhodišča in metodološke razrešitve, 

na katerih smo zasnovali raziskavo, kot tudi analizo, interpretacijo zbranih informacij 

ter potrditev ali zavrnitev hipotez (Toš in Hafner-Fink 1998, 41-47). 
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3.2 Statistična obdelava podatkov 

Analizo smo izdelali s pomočjo univariantne metode ferkvenčne porazdelitve. 

Uporabili smo tudi bivariantno analizo: (1) s pomočjo križanja spremenljivk iz različnih 

podskupin odgovorov, kar omogoča sklepanje o njihovi povezanosti (Koprivnik in 

Trampuž 1999, 35), pri tem smo kot mero povezanosti uporabili Hi kvadrat statistiko; 

(2) z analizo variance in t-testom smo ugotovili, ali se poznavanje harmoniziranih 

standardov za betonske in kamnoseške izdelke po različnih regijah in glede na različno 

pravno obliko in velikost gospodarskih subjektov razlikuje; (3) za iskanje dimenzij smo 

uporabili multivariantno statistično metodo analize glavnih komponent. Analizirali smo 

vpliv poznavanja zakonodaje in harmoniziranih standardov na vzpostavitev poslovno-

organizacijskega sistema managementa kakovosti. 

Interpelacijo izidov ankete smo v nadaljevanju izdelali na osnovi inferenčne 

statistične analize oziroma statističnega sklepanja iz vzorca na populacijo in s tem 

ocenjevanje značilnosti populacije. 

3.3 Analiza in interpretacija podatkov 

3.3.1 Predstavitev vzorca 

Vzorec sestavljata dva podvzorca podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem 

kamnoseških (N = 37) oziroma betonskih izdelkov (N = 33). 

 

Slika 3.1   Pravna oblika podjetij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večina podjetij posluje v okviru pravne oblike samostojnih podjetnikov 

(kamnoseška dejavnost: 63,6 %; dejavnost izdelave betonskih izdelkov: 75,7 %). 

Pravno obliko družbe z omejeno odgovornostjo ima 24,3 % izdelovalcev betonskih 

izdelkov in 30,3 % izdelovalcev kamnoseških izdelkov. 6,1 % podjetij, ki se ukvarjajo s 

kamnoseško dejavnostjo, je delniških družb, med izdelovalci betonskih izdelkov pa 

takih podjetij ni bilo. 
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Slika 3.2   Število zaposlenih 

 

Povprečno število zaposlenih v podjetjih, ki se ukvarjajo s kamnoseško dejavnostjo, 

znaša nekaj manj kot 15, medtem ko je v podjetjih za izdelavo betonskih izdelkov 

zaposlenih v povprečju nekaj manj kot 8 oseb. Tretjina podjetij, ki se ukvarjajo s 
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je 16,1 % med kamnoseškimi podjetji in 40,5 % med izdelovalci betonskih izdelkov. 

Dobra polovica (51,6 %) podjetij, ki se ukvarjajo s kamnoseško dejavnostjo in 37,8 % 

izdelovalcev betonskih izdelkov ima več kot pet zaposlenih. 
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Slika 3.3   Razvojne regije 

 

Na sliki 3.3 je prikazana porazdelitev preučevanih podjetij po statističnih regijah 

(Statistični urad Republike Slovenije 2006 a). Kamnoseška podjetja se povečini 

nahajajo v Gorenjski (36,3 %), Obalno-Kraški regiji (18,2 %) in Jugovzhodni Sloveniji 

(9,1 %). Največ izdelovalcev betonskih izdelkov je v Jugovzhodni Sloveniji (27,1 %), 

Osrednjeslovenski (24,3 %) in Gorenjski regiji (16,2 %). 
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spadajo Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, 

Jugovzhodna Slovenija in Notranjsko-kraška, ter bolj razvito zahodno, ki združuje 

Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Goriško in Obalno-kraško regijo. 

Preučevana podjetja, ki proizvajajo betonske izdelke, povečini prihajajo iz zahodne 

(Statistični urad Republike Slovenije 2006 b) kohezijske regije (63,7 %), večina 

kamnoseških podjetij pa iz vzhodne kohezijske regije (51,3 %). 
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Slika 3.4  Funkcija v podjetju 
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Na anketo so večinoma odgovarjali lastniki podjetij, ki predstavljajo več kot 70-

odstotni delež anketirancev v obeh skupinah podjetij. Ostali anketiranci so direktorji, 

referenti ali pa imajo kakšno drugo funkcijo v podjetju. Med skupinama podjetij ni 

bistvenih razlik. 

3.3.2 Značilnosti poslovanja podjetij 

Podjetja so ocenila svoje poslovanje v letu 2007 v primerjavi z letom poprej, in 

sicer na lestvici: 1 (precej slabše), 2 (slabše) 3 (enako), 4 (bolje) in 5 (precej bolje). 

 

Slika 3.5  Ocena poslovanja podjetja v letu 2007 v primerjavi z letom poprej 
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Obe skupini podjetij sta svoje poslovanje v letu 2007 ocenili bolje v primerjavi z 

letom 2006. Pri tem navedimo, da je 3,0 % podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem 

kamnoseških izdelkov in 10,8 % podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih 

izdelkov, ocenilo, da je bilo poslovanje slabše kot v predhodnem letu. 

Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem kamnoseških izdelkov, so svoje poslovanje 

v letu 2007 ocenila s povprečno oceno 3,6. Gledano po posameznih elementih, so 

najvišje ocenila kakovost izdelkov (3,7), sledijo asortiman izdelkov, dobavni rok in 

kvalifikacijska struktura zaposlenih (3,5). Cene izdelkov so ocenila s povprečno oceno 

3,3, najslabše pa strojno opremo, vendar še vedno višje od srednje vrednosti 3, ki 

pomeni enako dobro oceno tega elementa  kot v letu 2006. 

Izdelovalci betonskih izdelkov so prav tako kot kamnoseška podjetja najvišje 

ocenili kakovost izdelkov (3,7), malenkost slabše cene izdelkov in dobavne roke (3,6), 

sledita kvalifikacijska struktura zaposlenih (3,3) in asortiman izdelkov (3,2), glede na 

preteklo leto pa se je v povprečju rahlo poslabšala strojna oprema (2,9).  

 

    Tabela 3.1  Poslovanje leta 2007 v primerjavi z letom 2006 – primerjava 
izdelovalcev betonskih in kamnoseških izdelkov 

Levenov test enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 
      

F p t df p 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,003 0,954 -1,733 68,000 0,088 
poslovanje na splošno 

predpostavka 
neenakosti varianc 

    -1,730 66,502 0,088 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,244 0,623 -0,189 66,000 0,851 
kakovost izdelkov 

predpostavka 
neenakosti varianc 

    -0,188 63,004 0,851 

predpostavka enakosti 
varianc 

3,292 0,074 -1,237 64,000 0,221 
asortiman izdelkov 

predpostavka 
neenakosti varianc 

    -1,227 58,381 0,225 

predpostavka enakosti 
varianc 

2,911 0,093 1,560 66,000 0,124 
cena izdelkov 

predpostavka 
neenakosti varianc 

    1,572 63,294 0,121 

predpostavka enakosti 
varianc 

1,636 0,205 0,280 66,000 0,780 
dobavni rok 

predpostavka 
neenakosti varianc 

    0,278 60,011 0,782 

predpostavka enakosti 
varianc 

4,370 0,040 -0,898 66,000 0,372 
strojna oprema 

predpostavka 
neenakosti varianc 

    -0,891 59,893 0,376 

predpostavka enakosti 
varianc 

1,706 0,196 -0,653 66,000 0,516 
kvalifikacijska 
struktura zaposlenih predpostavka 

neenakosti varianc 
    -0,649 61,974 0,519 
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Primerjava obeh skupin podjetij (tabela 3.1) pokaže, da so kamnoseška podjetja 

poslovala v povprečju bolje kot izdelovalci betonskih izdelkov, vendar je razlika med 

skupinama na meji statistične značilnosti (t = -1,733, p < 0,1). Prav tako so kamnoseška 

podjetja bolje ocenila asortiman izdelkov, strojno opremo in kvalifikacijsko strukturo 

zaposlenih, slabše pa cene izdelkov. Pri teh elementih poslovanja ne moremo potrditi 

statistično značilnih razlik, posledično tudi zaradi majhnega števila enot, zbranih v 

vzorec. Povzamemo lahko, da so bili izdelovalci kamnoseških izdelkov bolj zadovoljni 

s poslovanjem v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 kot izdelovalci betonskih izdelkov. 

 

Podjetja so ocenila deleže prodaje v letu 2007 po posameznih skupinah kupcev: 

individualni kupci, trgovska, gradbena in montažna podjetja in drugi kupci. 

 

Slika 3.6   Deleži prodaje po skupinah 
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Individualni kupci predstavljajo tako za izdelovalce betonskih kot kamnoseških 

izdelkov glavno skupino kupcev, le da je med kamnoseškimi podjetji povprečen delež 

teh večji (63,3 %) kot med izdelovalci betonskih izdelkov (46,9 %). Za kamnoseška 

podjetja so druga najpomembnejša skupina kupcev gradbena podjetja (24,6 %), za 

izdelovalce betonskih izdelkov pa trgovska podjetja (30,3 %). Podjetja, ki se ukvarjajo z 

izdelovanjem kamnoseških izdelkov, v povprečju 5,0 % svoje prodaje namenijo 

montažnim podjetjem, izdelovalci betonskih izdelkov pa le 1,9 %. 
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  Tabela 3.2   Deleži prodaje po skupinah kupcev – t-test 

Levenov test enakosti 
varianc 

t-test enakosti povprečij 

  
F p t df p 

predpostavka enakosti 
varianc 

1,611 0,209 -2,28 64,000 0,026 
individualni kupci  

predpostavka neenakosti 
varianc 

  -2,253 58,292 0,028 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,077 0,782 1,837 42,000 0,073 
trgovska podjetja 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  1,926 18,698 0,069 

predpostavka enakosti 
varianc 

9,254 0,004 1,894 53,000 0,064 
gradbena podjetja 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  1,783 32,472 0,084 

predpostavka enakosti 
varianc 

2,108 0,167 0,578 15,000 0,572 
montažna podjetja 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  -0,72 14,493 0,483 

predpostavka enakosti 
varianc 

3,991 0,066 1,721 14,000 0,107 
drugi 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  2,137 11,807 0,054 

 

Največja razlika v strukturi prodaje med preučevanima skupinama podjetij se kaže 

v povprečnemu deležu prodaje, ki odpade na individualne kupce – pri manj kot pet 

odstotnem tveganju lahko potrdimo, da podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem 

kamnoseških izdelkov, ustvarijo večji delež prodaje za to skupino kupcev. Pri manj kot 

10-odstotnem tveganju lahko potrdimo, da so trgovska podjetja pomembnejši poslovni 

partner za podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, medtem ko so 

gradbena podjetja pomembnejša za podjetja, ki se ukvarjajo s kamnoseško dejavnostjo. 

 

Slika 3.7   Delež prihodka, ustvarjenega z izvozom 
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Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem kamnoseških izdelkov, so s povprečnim 

deležem 6,7 % bolj izvozno naravnana kot podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem 

betonskih izdelkov. Slednja namreč z izvozom ustvarijo v povprečju le 2,1 % 

prihodkov, med njimi pa je 86,5 % takih, ki sploh ne izvažajo svojih izdelkov. Za 

primerjavo navedimo, da znaša ta delež med kamnoseškimi podjetji le 60,6 %. Od 1 do 

10 % prihodka, ustvarjenega z izvozom, ima 24,2 % izdelovalcev kamnoseških izdelkov 

in 10,8 % izdelovalcev betonskih izdelkov, medtem ko ima nad 10 % 15,2 % 

kamnoseških podjetij in 2,7 % izdelovalcev betonskih izdelkov. Sklenemo lahko, da 

obema skupinama podjetij izvoz ni najpomembnejši vir prihodkov. 

 

  Tabela 3.3   Delež prihodka, ustvarjenega z izvozom – t-test 

Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti povprečij 
    

F p t df p 

predpostavka enakosti 
varianc 

6,613 0,012 -1,823 68,000 0,073 
delež prihodkov, 
ustvarjenih z izvozom predpostavka neenakosti 

varianc 
  1,784 55,149 0,080 

 

Z manj kot 10-odstotnim tveganjem lahko potrdimo, da podjetja, ki se ukvarjajo z 

izdelovanjem kamnoseških izdelkov, ustvarijo večji delež prihodkov na podlagi izvoza 

svojih izdelkov. 

3.3.3 Uporaba oznake CE 

Z oznako CE, ki jo namestimo na izdelek, izdelovalec izjavlja, da izdelek izpolnjuje 

bistvene zahteve za varnost in zdravje ter varovanje naravnega okolja, ki jih določa 

evropska zakonodaja. Za vladne organe je oznaka CE na izdelku dokaz, da se izdelek 

pojavlja na trgu legalno. Omogoča prost pretok blaga znotraj enotnega trga EU in je 

lahko osnova, ki jo carinski organi ali drugi organi tržnega nadzora uporabijo za umik 

neskladnih izdelkov s trga. 

 

Slika 3.8   Uporaba oznake CE za izdelke 
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Velika večina podjetij (81,1 %), ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, 

uporablja oznako CE za svoje izdelke, v nasprotju s podjetji, ki se ukvarjajo s 

kamnoseško dejavnostjo, med katerimi to oznako uporablja le 5 podjetij (9,1 %). Ne 

glede na to, da večji delež kamnoseških podjetij ustvarja svoje prihodke tudi z izvozom, 

pa oznake CE ne uporablja. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto posamezne skupine strank in drugi 

akterji zahtevajo namestitev oznake CE na izdelke, ki jih anketirana podjetja izdelujejo. 

Podjetja so za vsako od skupin svojih strank podala svoj odgovor na lestvici od 1 

(nikoli) do 5 (vedno). V nadaljevanju so prikazane povprečne vrednosti odgovorov. 

 

Slika 3.9   Pogostost zahtevanja oznake CE 
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pogostejše so tudi zahteve trgovcev po namestitvi oznake CE (r = 0,66, p < 0,05). To 

pravilo pa ne velja za podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, za 

katera pa lahko potrdimo pozitivno povezanost med deležem ustvarjenih prihodkov z 

gradbenimi podjetji (r = 0,45, p < 0,05): večji kot je delež prihodkov, pogostejše so 

zahteve gradbenih podjetij po namestitvi oznake CE. 

 

  Tabela 3.4  Korelacija med deležem prodaje, ustvarjene z določeno vrsto stranke,   
in pogostostjo zahteve stranke po oznaki CE na izdelku 

dejavnost   

Pearsonov 
korelacijski 
koeficient 

(r) 

p 

delež prodaje, ki jo organizacija ustvari z individualnimi kupci / 
pogostost zahteve po oznaki CE s strani individualnih kupcev  

0,036 0,839 

delež prodaje, ki jo podjetje ustvari s trgovskimi podjetji / 
pogostost zahteve po oznaki CE s strani trgovskih podjetij 

-0,056 0,756 
izdelovanje 
cementnih 
izdelkov 

delež prodaje, ki jo podjetje ustvari z gradbenimi podjetji / 
pogostost zahteve po oznaki CE s strani gradbenih podjetij 

0,449 0,013 

delež prodaje, ki jo podjetje ustvari z individualnimi kupci / 
pogostost zahteve po oznaki CE s strani individualnih kupcev  

0,115 0,538 

delež prodaje, ki jo podjetje ustvari s trgovskimi podjetji / 
pogostost zahteve po oznaki CE s strani trgovskih podjetij 

0,658 0,028 
izdelovanje 
kamnoseških 
izdelkov 

delež prodaje, ki jo podjetje ustvari z gradbenimi podjetji / 
pogostost zahteve po oznaki CE s strani gradbenih podjetij 

-0,136 0,525 

 

Sledi podrobnejši pregled odgovorov v zvezi z vzpostavitvijo managementa 

kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE na izdelke. Glede na to, da med kamnoseki 

le pet podjetij uporablja oznako CE, jih v analizi ne bomo podrobneje obravnavali, saj 

bi bili izidi premalo zanesljivi. Nadaljnja analiza je bila opravljena le na vzorcu tistih 

podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov in so že namestili oznako 

CE (N = 30). 

 

Slika 3.10   Leto vzpostavitve poslovno-organizacijskega sistema managementa 

celovite kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE 
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Dve tretjini izdelovalcev betonskih izdelkov je oznako CE pričelo nameščati na 

svoje izdelke v letu 2007, nekaj manj kot četrtina leta 2006, desetina pa leta 2005. 
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Podatki so presenetljivi, saj je bilo označevanje za večino betonskih izdelkov (tlakovci, 

plošče za tlakovanje, robniki in zidaki) obvezno od prve polovice 2005, za betonske 

strešnike pa od septembra 2006. Možen začetek označevanja betonskih izdelkov z 

oznako CE pa je bil že eno leto pred obvezno uporabo. 

Navedimo še, da so med kamnoseškimi podjetji tri pričela nameščati oznako CE na 

svoje izdelke leta 2007 in po eno podjetje leta 2006 oziroma 2005. Obveznost uporabe 

harmoniziranih standardov za zunanje tlake, kamnite robnike in kocke je od oktobra leta 

2003, za vertikalne obloge od julija 2006, za tlake, stopnice in ploščice iz naravnega 

kamna pa je uporaba standardov obvezna od septembra 2006. 

 

Slika 3.11   Število harmoniziranih standardov    
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tujine. Manj pogosto podjetja zahtevajo izjavo o skladnosti in oznako CE za polizdelke 

od dobaviteljev polizdelkov doma – tretjina jih zahteva vedno, tretjina pa nikoli. Še 

manj pogosto zahtevajo izjavo in označevanje od dobaviteljev izdelkov doma, 44,4 % 

jih od njih nikoli ne zahteva, 25,9 % pa vedno. Podobno je tudi glede uvoznikov, od 

katerih jih 47,8 % nikoli ne zahteva izjave o skladnosti, 30,4 % pa vedno. Od 

dobaviteljev polizdelkov v tujini 18,2 % podjetij vedno zahteva izjavo, od dobaviteljev 

izdelkov v tujini pa zgolj 9,5 %. 

 

Slika 3.12   Pogostost pridobitve izjave o skladnosti od dobaviteljev 
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Čeprav kamnoseških podjetij, ki uporabljajo oznako CE, zaradi premajhnega števila 

nismo analizirali, pa je zanimiva pripomba dveh udeležencev v anketi, ki sta pri 

odgovoru na to vprašanje pripisala, da je izjavo o skladnosti težko oziroma nemogoče 

dobiti. 

3.3.4 Uporaba oznake CE glede na značilnosti podjetij 

Slika 3.13  Pravna oblika podjetij glede na uporabo oznake CE 
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 Podjetja, ki uporabljajo oznako CE za svoje izdelke, se od ostalih razlikujejo v 

nekoliko večjem deležu podjetij, ki imajo pravno oznako s. p., vendar pa je razlika 

premajhna, da bi jo lahko statistično potrdili (Hi kvadrat = 2,27, p < 0,05). 

 

Slika 3.14   Število zaposlenih glede na uporabo oznake CE 

V 37,2 % podjetij, kjer uporabljajo oznako CE, in 15,2 % podjetij, kjer je ne 
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pri tveganju, manjšem od 10 %. 

 

Slika 3.15   Kohezijski regiji glede na uporabo oznake CE 
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3.3.5 Poslovno-organizacijski sistemi managementa kakovosti 

Naslednji sklop trditev so na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se  

strinjam) ocenjevala tista podjetja, ki še niso pristopila k vzpostavitvi poslovno-

organizacijskega sistema managementa kakovosti, to je sedem podjetij, ki se ukvarjajo z 

izdelovanjem betonskih izdelkov, in 30 kamnoseških podjetij. Glede na to, da na 

podlagi sedmih podjetij ne moremo podati dovolj zanesljivih ugotovitev, tokrat 

podrobneje obravnavamo le kamnoseška podjetja, povprečne vrednosti odgovorov 

izdelovalcev betonskih izdelkov pa prikazujemo zgolj za ilustracijo. 

 

Slika 3.16   Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem      

managementa celovite kakovosti 
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Najpogostejši razlog, da kamnoseška podjetja še niso pristopila k vzpostavitvi 

poslovno-organizacijskega sistema managementa kakovosti, je v tem, da kupci še niso 

postavili teh zahtev (3,8) in slabo poznavanje gradbene zakonodaje (3,6). Sledijo 

razlogi: pomanjkanje konkurenčne prednosti (3,4), premalo strokovnega kadra (3,3), 

previsoki stroški postavitve poslovno-organizacijskega sistema, prezaposlenost in 

prodaja samo individualnim kupcem (3,2), preveliki stroški vzdrževanja (3,0). Razlogi, 

kot so: ne potrebujemo, ker ne izvažamo izdelkov, izdelki ne zadostujejo zahtevani 

kakovosti in načrtujemo ukinitev dejavnosti so ocenjeni pod srednjo vrednostjo, kar 

kaže na to, da niso tako pomembni. Največja razlika v povprečnih ocenah med 
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preučevanima skupinama se kaže pri razlogu, da v tem podjetja ne vidijo konkurenčne 

prednosti, s čimer se bolj strinjajo kamnoseška podjetja kot podjetja, ki se ukvarjajo z 

izdelovanjem betonskih izdelkov. Razloge sta skupini sicer ocenili dokaj podobno. 

V naslednjem koraku razloge združimo v dimenzije, pri tem si pomagamo z metodo 

glavnih komponent. Dimenzije nam bodo služile pri nadaljnjih analizah in preverjanju 

hipotez. Glede na to, da imamo majhno število enot, združimo odgovore izdelovalcev 

betonskih in kamnoseških izdelkov, saj med skupinama ni velikih razlik. Vsebinsko 

gledano je najbolj smiselnih pet komponent, kar je največje še dovoljeno število glede 

na to, da imamo le 11 trditev. Zaradi lažje interpretacije uporabimo še pravokotno 

rotacijo (Varimax). 

 

  Tabela 3.5  Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 
managementa celovite kakovosti – komunalitete 

  začetne končne 

ne poznamo zahtev gradbene zakonodaje 1 0,874 

kupci še niso postavili zahtev 1 0,780 

prodajamo samo individualnim kupcem 1 0,702 

smo prezaposleni 1 0,807 

imamo premalo strokovnega kadra 1 0,777 

stroški postavitve bi bili   previsoki 1 0,945 

stroški vzdrževanja bi bili previsoki 1 0,946 

v tem ne vidimo konkurenčne prednosti 1 0,848 

naši izdelki ne zadostujejo zahtevani kakovosti 1 0,940 

ne potrebujemo, ker ne izvažamo izdelkov 1 0,655 

načrtujemo ukinitev dejavnosti 1 0,931 

 

Komunalitete so visoke (nad 0,6), kar kaže na to, da je v modelu s petimi 

komponentami zajete dovolj variance posameznih spremenljivk. 
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    Tabela 3.6  Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 
managementa celovite kakovosti – delež pojasnjene variance 

začetne lastne vrednosti izluščene lastne vrednosti začetne lastne vrednosti 

kompon. 

vrednost 
odstotek 
variance 

vrednost 
odstotek 
variance 

vrednost 
odstotek 
variance 

vrednost 
odstotek 
variance 

vrednost 

1 4,087 37,157 37,157 4,087 37,157 37,157 2,034 18,494 18,494 

2 1,847 16,788 53,945 1,847 16,788 53,945 1,862 16,932 35,426 

3 1,459 13,261 67,206 1,459 13,261 67,206 1,832 16,654 52,080 

4 1,054 9,578 76,784 1,054 9,578 76,784 1,745 15,861 67,941 

5 0,759 6,901 83,685 0,759 6,901 83,685 1,732 15,744 83,685 

6 0,610 5,544 89,229       

7 0,448 4,074 93,303       

8 0,305 2,768 96,071       

9 0,254 2,308 98,379       

10 0,128 1,163 99,542       

11 0,050 0,458 100,000       

 

S petimi komponentami pojasnimo 83,7 % skupne variance spremenljivk. Na prvo 

komponento odpade pred rotacijo 37,2 % variance, na drugo 16,8 %, na tretjo 13,3 %, 

na četrto 9,6 %, na peto pa 6,9 %. Po pravokotni rotaciji se delež pojasnjene variance 

dokaj enakomerno porazdeli med komponente. 

V tabeli 3.7 so prikazane komponentne uteži za posamezne razloge. Vsebino 

oziroma pomen komponente določimo na podlagi uteži, ki imajo absolutne najvišje 

vrednosti pri določenih razlogih. Prvo dimenzijo tako najbolje opisujejo stroški 

vzdrževanja in postavitve poslovno-organizacijskega sistema in jo poimenujemo visoki 

stroški. Drugo dimenzijo najbolje opisujeta razloga načrtujemo ukinitev dejavnosti in 

naši izdelki ne zadostujejo zahtevani kakovosti. Dimenzijo poimenujemo nezadoščanje 

pogojem. Naslednjo dimenzijo opisujejo naslednji razlogi: v tem ne vidimo konkurenčne 

prednosti, ne potrebujemo, ker ne izvažamo izdelkov in prodajamo samo individualnim 

kupcem. Skupni imenovalec teh razlogov je nezaznavanje prednosti pri izboljšanju 

poslovanja. Pri naslednji dimenziji imata močni uteži razloga ne poznamo zahtev 

gradbene zakonodaje in kupci še niso postavili zahtev. Dimenzijo poimenujemo ni 

zahtev. Zadnjo dimenzijo najbolje opisujeta razloga smo prezaposleni in imamo 

premalo znanja. V tem primeru gre za organizacijska razloga podjetja. 
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  Tabela 3.7  Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 
managementa celovite kakovosti – komponentne uteži 

komponente 
  

1 2 3 4 5 

stroški vzdrževanja sistema bi bili previsoki 0,931 0,079 0,237 0,035 0,130 

stroški postavitve sistema bi bili previsoki 0,928 0,087 0,232 0,062 0,135 

načrtujemo ukinitev dejavnosti 0,121 0,939 0,031 0,056 0,176 

naši izdelki ne zadostujejo zahtevani kakov. 0,035 0,917 0,279 0,142 0,009 

v tem ne vidimo konkurenčne prednosti 0,266 0,120 0,772 0,243 0,328 

ne potrebujemo, ker ne izvažamo izdelkov 0,259 0,225 0,723 0,107 0,053 

prodajamo samo individualnim kupcem 0,294 0,060 0,536 0,499 0,276 

ne poznamo zahtev gradbene zakonodaje 0,095 0,195 0,263 0,870 0,035 

kupci še niso postavili zahtev 0,152 0,012 0,281 0,760 0,316 

smo prezaposleni 0,137 0,130 0,051 0,107 0,870 

imamo premalo strokovnega kadra 0,125 0,051 0,296 0,225 0,788 

 

V nadaljevanju so prikazane povprečne vrednosti novo dobljenih dimenzij, ki jih 

izračunamo kot povprečje vrednosti ocene razlogov, ki pripadajo določeni dimenziji. 

Dimenzije so tako spremenljivke Likertovega tipa. 
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Slika 3.17   Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 

managementa celovite kakovosti – dimenzije 
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Poglavitni razlog za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 

managementa kakovosti je v tem, da tržišče in zakonodajalec tega še ne zahtevata. 

Naslednji razlogi so organizacijske narave, kot na primer pomanjkanje znanja in 

prezaposlenost. Sledijo visoki stroški in nezaznavanje prednosti pri poslovanju. S tem, 

da organizacija ne bi mogla zadostiti pogojem vzpostavitve poslovno-organizacijskega 

sistema, pa se skoraj nihče od anketirancev ne strinja.  

 

Slika 3.18   Načrtovanje vzpostavitve poslovno-organizacijskega sistema 

managementa celovite kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE 

 

Večina od 31 kamnoseških podjetij (61,3 %) vzpostavitve poslovno-

organizacijskega sistema managementa kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE še 

ne načrtuje, slaba petina podjetij bo vzpostavila poslovno-organizacijski sistem v roku 

enega leta, enak delež pa v roku pol leta. Od sedmih podjetij, ki se ukvarjajo z 

zdelovanjem betonskih izdelkov, trije vzpostavitve poslovno-organizacijskega sistema 

še ne načrtujejo. 
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Slika 3.19   Pomoč zunanjih sodelavcev pri vzpostavitvi poslovno-organizacijskega 

sistema 

Skoraj polovica (48,3 %) kamnoseških podjetij, ki še nimajo vzpostavljenega 

poslovno-organizacijskega sistema kakovosti, še ne ve, ali si bo pri vzpostavitvi 

poslovno-organizacijskega sistema managementa kakovosti pomagala z zunanjimi 

sodelavci, tretjina pa se je za njihovo pomoč že odločila. To so predvsem tista podjetja, 

ki nameravajo vzpostaviti poslovno-organizacijski sistem v roku pol leta. Štirje 

proizvajalci betonskih izdelkov od osmih, ki so odgovarjali na to vprašanje, pa še ne 

vedo, ali se bodo za zunanjo pomoč odločili. 

 

Slika 3.20   Kdo bo naredil začetni preizkus? 

 

Večina od 30 kamnoseških podjetij (63,3 %) še ne ve, kdo bo naredil začetni 

preizkus, dobra četrtina (26,7 %) podjetij bo za to najela zunanjo institucijo, desetina pa 

bo preizkus opravila sama. Šest od osmih izdelovalcev betonskih izdelkov še ne ve, kdo 

bo opravil začetni preizkus. 
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Slika 3.21   Število izdelkov,  za katere bo narejen začetni preizkus 

 

Večina kamnoseških podjetij (58,0 %) tudi ne ve, za koliko izdelkov bo naredila 

začetni preizkus, dobra petina (22,6 %) bo naredila začetni preizkus za do pet izdelkov, 

nekaj manj kot desetina za šest do deset in enak delež za več kot deset izdelkov. Pet od 

osmih izdelovalcev betonskih izdelkov še ne ve, za koliko izdelkov bodo naredili 

začetni preizkus. 

 

Slika 3.22   Pripravljenost sofinanciranja stroškov izdelave modela za postavitev 

poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti 

 

Od 31 kamnoseških podjetij jih je 45,2 % pripravljenih sofinancirati stroške 

izdelave modela za postavitev poslovno-organizacijskega sistema managementa 

kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE, 12,9 % jih ni pripravljenih sofinancirati, 

41,9 % pa se še ni opredelilo. Omenimo še, da so štiri od osmih podjetij, ki se ukvarjajo 

z izdelovanjem kamnoseških izdelkov, pripravljena sofinancirati stroške. 
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Na vprašanje, kdo je zadolžen za postavitev poslovno-organizacijskega sistema 

managementa kakovosti pri proizvajanju, so odgovarjali vsi anketiranci. V večini 

podjetij je za to zadolžen lastnik – v 74,3 % podjetjih, ki izdelujejo betonske izdelke, in 

81,8 % kamnoseških podjetjih. 11,4 % podjetij, ki izdelujejo betonske izdelke, in 3 % 

kamnoseških podjetij ima za to zadolženo službo kontrole proizvajanja. 

Podjetja so v nadaljevanju ocenila, kako pomembni so/bodo razlogi za postavitev 

poslovno-organizacijskega sistema managementa kakovosti. Statistično značilnih razlik 

med podjetji, ki izdelujejo betonske izdelke, in kamnoseškimi podjetji, ne moremo 

potrditi, prav tako ne med podjetji, ki že imajo vzpostavljen poslovno-organizacijski 

sistem managementa kakovosti in tistimi, ki ga še nimajo. 

 

Slika 3.23   Razlogi za postavitev poslovno-organizacijskega sistema managementa 

kakovosti 
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doseganje boljših poslovnih izidov, povečanje zadovoljstva in lojalnosti kupcev ter želja 
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po povečanju tržnega deleža – ti razlogi so ocenjeni s povprečno oceno blizu 3. Kot 

nepomembna sta se pokazala razloga konkurenčna prednost na tujem tržišču in večje 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Slika 3.24   Vrsta poslovno-organizacijskega sistema managementa 
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Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, večinoma uporabljajo 

interni poslovno-organizacijski sistem notranje kontrole proizvajanja po gradbeni 

zakonodaji, medtem ko kamnoseška podjetja še ne vedo, kakšen poslovno-

organizacijski sistem bodo vzpostavila. Večina podjetij (62,2 %), ki se ukvarjajo z 

izdelovanjem betonskih izdelkov, so certificirala postopek izvajanja notranje kontrole 

proizvajanja pri Inštitutu za gradbene materiale (IGMAT), 8,4 % pri Inštitutu za 

raziskavo materialov in aplikacij (IRMA), 5,4 % pa pri Zavodu za gradbeništvo 

Slovenije (ZAG). Kamnoseška podjetja, ki bodo certificirala postopek, bodo to storila 

pri ZAG-u (12,1 %) ali IRM-i (3 %), večina pa je še neodločena (72,7 %). Kamnoseška 

podjetja ravno tako povečini (90,9 %) še ne vedo, kateri poslovno-organizacijski sistem 

potrjevanja skladnosti je sploh primeren za njihove izdelke. Izdelovalci betonskih 

izdelkov pa so navedli, da je to poslovno-organizacijski sistem 4 (58,8 %), poslovno-

organizacijski sistem 2 (18,9 %) ali poslovno-organizacijski sistem 3 (10,8 %). Ostale 

tehnične sisteme je navedlo manj kot 5 % podjetij in jih ne bomo omenjali, 35,1 % 

izdelovalcev betonskih izdelkov pa ne ve, kateri tehnični sistem je obvezen. V večini 

kamnoseških podjetij (72,7 %) kot tudi podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem 

betonskih izdelkov (62,2 %) še ne vedo, ali bodo pristopili k pridobitvi tehničnih 

soglasij za izdelke, ki jih ne pokrivajo harmonizirani standardi. Pozitiven odgovor je 

podalo 21,6 % izdelovalcev betonskih izdelkov in 12,1 % kamnoseških podjetij. 
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Slika 3.25   Stroški za začetni preizkus (za podjetja, ki so preizkus že opravila) 

 

Med podjetji, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov in so že opravila 

začetni preizkus kakšnega od svojih izdelkov, jih je večina (53,3 %) za to porabila od 

1.000 do 3.000 EUR, 26,7 % jih je porabilo od 500 do 1.000 EUR, 20 % pa nad 3.000 

EUR.  Od sedmih podjetij, ki začetnega preizkusa še niso opravila, jih pet ne ve, kakšni 

bodo stroški preizkusa, eno podjetje pričakuje strošek do 500 EUR, eno pa od 500 do 

1.000 EUR.  Le tri kamnoseška podjetja so že opravila začetni preizkus, eno je imelo do 

500 EUR stroškov, dve podjetji pa podatka nista navedli. Izmed tistih kamnoseških 

podjetij, ki še niso opravila začetnega preizkusa, jih večina ne zna oceniti, kakšni bodo 

stroški tega. 

  

Slika 3.26   Stroški za vzpostavitev poslovno-organizacijskega managementa     

celovite kakovosti 
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Med izdelovalci betonskih izdelkov, ki že imajo vzpostavljen poslovno-

organizacijski sistem managementa kakovosti, jih je 60,0 % za njegovo postavitev 

porabilo od 1.000 do 5.000 EUR , 23,3 % pa nad to vrednostjo. Izmed sedmih podjetij, 

ki še nimajo vzpostavljenega poslovno-organizacijskega sistema managementa 

kakovosti, jih pet ne zna oceniti stroškov, dve pa menita, da stroški ne bodo presegali 

500 EUR.  Med kamnoseškimi podjetji, ki šele načrtujejo vzpostavitev poslovno-

organizacijskega sistema managementa kakovosti, jih tretjina še ne ve, kakšni bodo 

stroški. 

Zanimalo nas je tudi, kako pogosto podjetja uporabljajo posamezne standarde 

kakovosti za njihove izdelke, in sicer na lestvici od 1 (nikoli) do 5 (zelo pogosto).  

 

Slika 3.27   Pogostost uporabe normativov in standardov kakovosti 

 

Kamnoseška podjetja redko uporabljajo normative in standarde kakovosti, 

nobenega normativa in standarda ne uporablja nekaj več kot tretjina. Večina podjetij, ki 

izdeluje betonske izdelke (81,9 %), pa uporablja standard SIST EN. 

3.3.6 Informiranje in izobraževanje 

S tem sklopom vprašanj smo želeli ugotoviti, kako se podjetja seznanjajo z 

zakonodajo s področja dajanja gradbenih izdelkov na trg ter kako se usposabljajo na tem 

in sorodnih področjih. 
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Slika 3.28   Pogostost seznanjanja z zakonodajo s področja dajanja gradbenih 

izdelkov na trg 

V podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, se najpogosteje 

seznanjajo z zakonodajo s področja dajanja gradbenih proizvodov na trg preko 

izobraževalnih seminarjev in interneta, redkeje pa preko strokovnih revij, knjig in 

drugih virov. V kamnoseških podjetjih se  – sicer redkeje kot izdelovalci betonskih 

izdelkov – udeležujejo seminarjev, pogosteje pa za izobraževanje posegajo po 

strokovnih revijah in knjigah. 

 

  Tabela 3.8   Pogostost seznanjanja z zakonodajo – t-test 

Levenov test enakosti 
varianc                  

t-test enakosti povprečij 
  

F p t df p 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,163 0,688 1,247 68,000 0,217 
initernet 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  1,247 67,072 0,217 

predpostavka enakosti 
varianc 

1,191 0,279 1,363 68,000 0,177 
strokovne knjige 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  1,355 64,867 0,18 

predpostavka enakosti 
varianc 

1,401 0,241 -2,01 68,000 0,048 
strokovne revije 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  2,007 66,751 0,049 

predpostavka enakosti 
varianc 

2,293 0,135 2,198 68,000 0,031 
izobraževalni 
seminarji predpostavka neenakosti 

varianc 
  2,177 63,009 0,033 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,213 0,646 0,392 66,000 0,696 
drugo 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  0,395 65,982 0,694 

3,2

1,8

2,0

3,4

1,8

2,8

2,2

2,6

2,9

1,7

1 2 3 4 5

internet

strokovne knjige

strokovne revije

izobraževalne seminarje

drugo

Povprečna vrednost

izdelovanje betonskih izdelkov izdelovanje kamnoseških izdelkov



Raziskava o uporabi harmoniziranih standardov 

 

81 

Glede pogostosti uporabe virov za seznanjanje z zakonodajo s področja dajanja 

gradbenih proizvodov na tržišče lahko potrdimo razlike med skupinama v primeru 

uporabe strokovnih revij in izobraževalnih seminarjev, prve pogosteje uporabljajo 

kamnoseška podjetja, druge pa izdelovalci betonskih izdelkov. 

  

Slika 3.29   Število obiskanih izobraževalnih seminarjev na posameznih inštitucijah 

 

Obrtna zbornica je institucija, kjer podjetja obiskujejo največ izobraževalnih 

seminarjev, več seminarjev pa obiskujejo zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo z 

izdelovanjem betonskih izdelkov. Seminarjev na ostalih institucijah se zaposleni v 

analiziranih podjetjih udeležujejo redko, v povprečju manj kot enega v zadnjih treh 

letih.  

Razlike med skupinama v številu obiskanih izobraževalnih seminarjev (tabela 3.9) 

lahko z manj kot 5-odstotnim tveganjem potrdimo le v primeru obiskovanja seminarjev 

na Obrtni zbornici Slovenije, ki jih v večji meri obiskujejo zaposleni v podjetjih, ki 

izdelujejo betonske izdelke. Vlogo te institucije podjetja ocenjujejo dokaj dobro, 

kamnoseška podjetja so jo na 5-stopenjski lestvici ocenila s povprečno oceno 3,1, 

izdelovalci betonskih izdelkov pa s povprečno oceno 3,4. 
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  Tabela 3.9   Število obiskanih seminarjev – t-test 

Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti povprečij 
  

F p t df p 

predpostavka enakosti 
varianc 

8,658 0,004 1,508 66,000 0,136 
Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije  predpostavka neenakosti 

varianc 
  1,584 57,278 0,119 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,805 0,373 0,373 65,000 0,711 
Slovenski inštitut za 
standardizacijo predpostavka neenakosti 

varianc 
  0,366 56,39 0,716 

predpostavka enakosti 
varianc 

1,257 0,266 0,543 65,000 0,589 
Zavod za gradbeništvo 
Slovenije predpostavka neenakosti 

varianc 
  0,524 47,844 0,602 

predpostavka enakosti 
varianc 

5,87 0,018 8,34 67,000 0,000 
Slovenski inštitut za 
kakovost in meroslovje predpostavka neenakosti 

varianc 
  8,225 57,830 0,000 

predpostavka enakosti 
varianc 

0,265 0,609 0,298 64,000 0,767 
druge organizacije 

predpostavka neenakosti 
varianc 

  0,299 62,251 0,766 

 

 

Slika 3.30   Katera institucija sprejema slovenske standarde 

 

Nekaj več kot polovica kamnoseških podjetij in izdelovalcev betonskih izdelkov ve, 

da slovenske standarde sprejema Slovenski inštitut za standardizacijo, približno tretjina 

5,4

8,1

2,7

54,1

29,7

0,0

3,0

6,1

51,5

39,4

0 10 20 30 40 50 60

Vlada

Ministrstvo za gospodarstvo

Slovenski inštitut za kakovost

Slovenski inštitut za standardizacijo

ne vem

Odstotek

izdelovanje betonskih izdelkov izdelovanje kamnoseških izdelkov



Raziskava o uporabi harmoniziranih standardov 

 

83 

pa tega ne ve. Med napačnimi odgovori so se pojavljali Slovenski inštitut za kakovost, 

Ministrstvo za gospodarstvo in Vlada. 

3.3.7 Preverjanje hipotez 

Glavni cilj raziskave je preko postavljenih hipotez dokazati signifikantno negativen 

vpliv nezadostnega usposabljanja in visokih stroškov preizkušanja izdelkov  na uvedbo 

poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v podjetjih, ki 

izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 
H1: Nezadostno usposabljanje s področja gradbenih standardov ima signifikantno 

negativen vpliv na uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite 

kakovosti v podjetjih, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

Hipotezo preverimo v dveh delih. V prvem delu predpostavljamo, da je pogostost 

uporabljanja virov za seznanjanje z zakonodajo večja pri tistih podjetjih, ki oznako CE 

že uporabljajo za svoje izdelke. 

 

   Tabela 3.10   Pogostost seznanjanja z zakonodajo s področja dajanja gradbenih 
izdelkov na trg glede na uporabo znaka CE – opisne statistike 

  
Ali uporabljate oznako 
CE za svoje izdelke? 

N aritmetična sredina 

da 33 3,52 
internet 

ne 37 2,62 

da 33 1,79 
strokovne knjige 

ne 37 2,14 

da 33 2,09 
strokovne revije 

ne 37 2,46 

da 33 3,52 
Izobraževalni seminarji   

ne 37 2,78 

da 32 1,75 
drugo 

ne 36 1,81 

 

Podjetja, ki uporabljajo oznako CE, pogosteje uporabljajo vire preko interneta in 

izobraževalne seminarje. 
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   Tabela 3.11   Pogostost seznanjanja z zakonodajo s področja dajanja gradbenih 
proizvodov na trg glede na uporabo znaka CE – t-test 

Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti povprečij 
  

F p t df p 

predpostavka enakosti varianc 0,004 0,952 2,731 68,000 0,008 
internet 

predpostavka neenakosti varianc    2,72 65,710 0,008 

predpostavka enakosti varianc 0,014 0,905 1,185 68,000 0,200 
strokovne knjige 

predpostavka neenakosti varianc    1,183 66,555 0,241 

predpostavka enakosti varianc 0,329 0,568 -1,200 68,000 0,234 
strokovne revije 

predpostavka neenakosti varianc    -1,190 63,753 0,239 

predpostavka enakosti varianc 2,166 0,146 3,136 68,000 0,003 
izobraževalni 
seminarji 

predpostavka neenakosti varianc    3,171 67,588 0,002 

predpostavka enakosti varianc 0,314 0,577 -0,190 66,000 0,850 
drugo 

predpostavka neenakosti varianc    0,188 60,361 0,852 

 

Hipotezo lahko z manj kot 5-odstotnim tveganjem potrdimo le primeru 

izobraževalnih seminarjev in interneta, v primeru ostalih virov seznanjanja z 

zakonodajo pa ne. V tem koraku je hipoteza torej le delno potrjena. 

Nadalje predpostavljamo, da podjetja, ki so uvedla oznako CE na svoje izdelke, 

pogosteje pošljejo nekoga od zaposlenih na izobraževalni seminar, kot podjetja, ki te 

oznake ne uporabljajo. 

 

   Tabela 3.12   Število obiskanih seminarjev glede na uporabo oznake CE – opisne 
statistike 

  
Ali uporabljate oznako 
CE za svoje izdelke? 

N aritmetična sredina 

da 33 3,4242 
število obiskanih seminarjev 

ne 37 2,2973 

 

Povprečno število obiskanih seminarjev v zadnjih treh letih znaša pri podjetjih, ki 

uporabljajo oznako CE za svoje izdelke, 3,4, pri podjetjih, ki te oznake nimajo, pa 2,3. 
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  Tabela 3.13   Število obiskanih seminarjev glede na uporabo oznaka CE – t-test 

Levenov test 
enakosti varianc 

t-test enakosti povprečij 
  

F p t df p 

predpostavka 
enakosti varianc 

0,306 0,582 1,747 68,000 0,085 
število obiskanih seminarjev 

predpostavka 
neenakosti varianc 

   1,709 54,933 0,093 

 

Razlika v povprečnem številu obiskanih seminarjev v zadnjih treh letih je majhna in 

jo lahko potrdimo le z manj kot 10-% tveganjem. Hipoteza je tudi v tem koraku le delno 

potrjena. 

H2: Visoki stroški preizkušanja izdelkov imajo signifikantno negativen vpliv na 

uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v podjetjih, 

ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

 Hipotezo preverjamo s sklopom vprašanj, ki se nanašajo na razloge, zakaj podjetja 

še niso pristopila k vzpostavitvi poslovno-organizacijskega sistema managementa 

kakovosti. Kot je razvidno iz tabele 3.14, smo razloge združili v pet dimenzij. 

 

   Tabela 3.14   Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 
managementa celovite kakovosti – opisne statistike 

  N aritmetična sredina standardni odklon 

ni zahtev 37 3,62 1,17 

organizacijski razlogi 37 3,23 1,09 

visoki stroški 37 3,15 1,36 

nezaznavanje prednosti pri poslovanju 37 3,01 1,21 

nezadoščanje pogojem 37 1,18 0,68 

 

Izkaže se, da ima najvišjo povprečno vrednost dimenzija razlogov ni zahtev, ki je 

ocenjena s povprečno oceno 3,6, naslednji so organizacijski razlogi (3,2), šele na 

tretjem mestu pa visoki stroški, ki so ocenjeni s povprečno oceno 3,1. Na četrtem mestu 

je nezaznavanje prednosti pri poslovanju, zadnja dimenzija pa je nezadoščanje 

pogojem. S t-testom dvojic preverimo, ali se povprečna vrednost dimenzije visoki 

stroški statistično značilno razlikuje od povprečnih vrednosti ostalih dimenzij. 
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   Tabela 3.15   Razlogi za še ne vzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 
managementa celovite kakovosti – t-test dvojic 

  
razlika med aritmetičnima 

sredinama 
t df p 

visoki stroški - nezadoščanje pogojem 1,97297 8,670 36 0,000 

 
visoki stroški - nezaznavanje prednosti pri 
poslovanju 
 

0,13964 0,672 36 0,506 

visoki stroški - ni zahtev -0,47297 -1,628 36 0,112 

visoki stroški - organizacijski razlogi -0,08108 -0,335 36 0,740 

 

Dimenzija razlogov nezadoščanje pogojem je edina dimenzija, ki ima statistično 

značilno nižjo povprečno vrednost od povprečne vrednosti dimenzije visoki stroški. Za 

dimenzije nezaznavanje prednosti pri poslovanju, ni zahtev in organizacijski razlogi 

torej ne moremo reči, da se njihova povprečna vrednost razlikuje od povprečne 

vrednosti preučevane. Hipoteze torej ne moremo v celoti potrditi, lahko namreč le 

potrdimo, da so visoki stroški pomemben razlog za nevzpostavljen poslovno-

organizacijski sistem managementa celovite kakovosti, ne pa edini. 

3.4 Zaključek empiričnega dela raziskave 

Z empirično raziskavo na osnovi anketnega vprašalnika smo želeli potrditi hipotezi 

o signifikantno negativnem vplivu nezadostnega usposabljanja in visokih stroškov 

preizkušanja izdelkov na uvedbo sistema managementa celovite kakovosti pri 

izdelovalcih betonskih in kamnoseških izdelkov. 

Na osnovi prejetih odgovorov slabe tretjine anketiranih organizacij, ki so 

sodelovale v raziskavi, smo izdelali interpolacijo izidov ankete in s statističnim 

sklepanjem ugotovitev iz vzorca na populacijo ocenili značilnosti populacije. 

Oznako CE, s katero izdelovalec potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve za 

varnost in zdravje ter varovanje naravnega okolja, uporablja 81,1 % izdelovalcev 

betonskih izdelkov in le 9,1 % izdelovalcev kamnoseških izdelkov. Ugotovitve so 

presenetljive zlasti za kamnoseška podjetja, saj je uporaba harmoniziranih standardov za 

posamezne kamnoseške izdelke obvezna že od leta 2003, za vse ostale pa od leta 2006. 

Med poglavitnimi razlogi, zakaj organizacije še niso pristopile k vzpostavitvi poslovno-

organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti, so, da tržišče in 

zakonodajalec označevanja še ne zahtevata. Pomembni so še organizacijski razlogi, 

medtem ko so visoki stroški preizkušanja šele na tretjem mestu. Zato hipoteze, da imajo 

visoki stroški preizkušanja izdelkov signifikantno negativen vpliv na uvedbo poslovno-
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organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti, ne moremo v celoti potrditi. 

Visoki stroški so pomemben razlog za nevzpostavljen poslovno-organizacijski sistem 

managementa celovite kakovosti skladno z gradbeno zakonodajo, ne pa edini. 

Na osnovi izidov, pridobljenih v anketi, lahko le delno potrdimo hipotezo, da ima 

nezadostno usposabljanje s področja gradbenih standardov signifikantno negativen 

vpliv na uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti pri 

izdelovalcih betonskih in kamnoseških izdelkov. Predpostavko, da je pogostost uporabe 

virov za seznanjanje z zakonodajo večje pri tistih organizacijah, ki oznako CE že 

uporabljajo, lahko z manj kot 5-odstotnim tveganjem potrdimo le v primeru 

izobraževalnih seminarjev in interneta, v primeru ostalih virov seznanjanja pa ne. Tudi 

signifikantno negativen vpliv na uporabo oznake CE zaradi udeleževanja zaposlenih na 

izobraževalnih seminarjih v zadnjih treh letih lahko potrdimo z manj kot 10-odstotnim 

tveganjem. 
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4 ZASNOVA MODELA USPOSABLJANJA ZA IZDELOVALCE 

BETONSKIH IN KAMNOSEŠKIH IZDELKOV 

4.1 Potrebe po modelu usposabljanja za izdelovalce betonskih in 
kamnoseških izdelkov 

Temeljni cilj usposabljanja je v dodajanju vrednosti zaposlenim sodelavcem, ki  s 

svojim znanjem omogočajo ali pripomorejo k doseganju smotra in temeljnih ciljev 

organizacije (Treven 1998, 208). Organizacije delujejo v vse bolj kompleksnem, 

dinamičnem in negotovem družbenem okolju. Zaradi spreminjanja postopkov, 

organiziranosti in metod dela so se zaposleni primorani neprestano usposabljati in 

izpopolnjevati, saj del in opravil, za katera bi se usposobili enkrat za vselej, ni več 

(Miglič 2005, 31). Ker sta usposobljenost posameznika oziroma organizacije in 

uspešnost njunega delovanja povezani, je uspeh organizacije odvisen od usposobljenosti 

njenih zaposlenih. Današnji čas zahteva zaposlene s široko splošno in tehnično 

strokovno izobrazbo in usposobljenostjo, ki so pripravljeni in se znajo prilagoditi vedno 

novim zahtevam notranjega in zunanjega organizacijskega okolja (Jereb 1998, 181). 

Cilje dopolnilnega usposabljanja narekujejo trenutni problemi v organizaciji, ki so 

posledica pomanjkanja znanja in veščin zaposlenih ali bodoči razvojni načrti v 

organizaciji. Za izvedbo dopolnilnega usposabljanja je odločilno pravilno 

prepoznavanje problemov na podlagi predhodne analize. Sistematično usposabljanje 

zaposlenih pomeni za organizacijo po eni strani stroške oziroma investicijo in delno 

tveganje zaradi obsežnosti izobraževalnih dejavnosti, po drugi strani pa konkretne 

prispevke usposabljanja k razvoju in uspešnosti poslovanja organizacije (Jereb 1980, 

45-47). 

V empiričnem delu raziskave smo ugotovili, da velika večina podjetij, ki se 

ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, uporablja oznako CE za svoje izdelke, v 

nasprotju s podjetji, ki se ukvarjajo s kamnoseško dejavnostjo, med katerimi je to 

oznako uporabljalo le 9,1 % anketiranih podjetij. 

Harmonizirani standardi ne glede na poslovno-organizacijski sistem potrjevanja 

skladnosti zahtevajo postavitev poslovno-organizacijskega sistema notranje kontrole 

proizvajanja ali drugega poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite 

kakovosti. Podjetniki zaradi prezaposlenosti slabo poznajo zahteve gradbene 

zakonodaje. Kupci in zakonodajalec označevanja še ne zahtevata, zato posamezna 

podjetja iz betonske dejavnosti in večina podjetij iz kamnoseške dejavnosti še ni 

vzpostavila sistema managementa celovite kakovosti. 

Za izdelavo betonskih in kamnoseških izdelkov standardi najpogosteje narekujejo 

uporabo poslovno-organizacijskega sistema 4 ugotavljanja skladnosti z nameravano 

uporabo. To pomeni, da je odgovornost proizvajalca, da izvede začetni preskus po 
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veljavnem harmoniziranem standardu in da stalno izvaja kontrolo proizvajanja. 

Odgovoren je tudi za vse tipske preizkuse, ki jih je potrebno izvesti ob spremembi 

lastnosti betonskih ali kamnoseških izdelkov, ki bi vplivale na njegove bistvene 

lastnosti. Kljub temu, da je poslovno-organizacijski sistem 4 najbolj ohlapen sistem, ki 

proizvajalcu daje največ »svobode« glede postopkov kontrole proizvajanja, je po drugi 

strani ravno zaradi pomanjkanje informacij in kriterijev uvajanje oznake CE za 

označevanje gradbenih izdelkov lahko zahtevna naloga. Da bodo lažje in hitreje 

izpolnila zahteve »novega pristopa« v zvezi z označevanjem gradbenih izdelkov, smo 

zasnovali model usposabljanja za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov. 

Države članice evropske unije so uvedle enotne standarde za gradbene izdelke. Z 

nameščanjem oznake CE po izpeljanem postopku potrjevanja skladnosti izdelovalci 

dokazujejo usklajenost izdelkov s harmoniziraniki standardi. 

4.2 Predstavitev modela usposabljanja za izdelovalce betonskih in 
kamnoseških izdelkov 

Dejavnost usposabljanja se v podjetju učinkovito izvaja le, če se pri njenem 

oblikovanju uporabi sistemski pristop. Ta zahteva od sodelavcev, ki so odgovorni za 

oblikovanje načrtov usposabljanja, da upoštevajo vse dejavnike in spremenljivke, ki 

lahko vplivajo na učenje. 

Za usposabljanje izdelovalcev betonskih in kamnoseških izdelkov bomo nadgradili 

osnovni model sistematičnega usposabljanja, ki sledi Fayolovi procesni teoriji 

managementa (Reid in Barrington 1996, 125). V modelu evalvacija ne nastopa več kot 

samostojna aktivnost po končanem učenju, ampak se informacije zbirajo in posredujejo 

v vsaki izmed faz. Model usposabljanja izdelovalcev betonskih in kamnoseških 

izdelkov (slika 4.1) tako ni več statičen, temveč medsebojno vplivajoč niz dejavnosti, ki 

poudarja pomembnost evalviranja vsakega koraka v procesu usposabljanja. 

Model usposabljanja za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov je 

sestavljen iz naslednjih petih temeljnih faz, ki se povezujejo in včasih prekrivajo, kar 

ustvarja dinamično in prilagodljivo podlogo za oblikovanje učinkovitega in uspešnega 

usposabljanja: 

- analiziranje potreb po usposabljanju, 

- načrtovanje usposabljanja, 

- razvoj usposabljanja, 

- izvedba usposabljanja,  

- evalvacija usposabljanja. 
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Slika 4.1:  Model usposabljanja za označevanje gradbenih izdelkov z oznako CE 

potrebe po usposabljanju
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4.2.1 Analiziranje potreb po usposabljanju 

Vstop Slovenije v EU pomeni za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov 

izenačitev pogojev poslovanja na evropskem tržišču in nove poslovne priložnosti. Za 

nepripravljena podjetja pomeni odpiranje evropskega prostora povečevanje 

konkurenčnega okolja. Tisti, ki ne bodo znali poskrbeti za skladnost svojih izdelkov z 

zahtevami evropskih predpisov, bodo svoj tržni položaj lahko hitro izgubili. 

V raziskavi smo le delno potrdili hipotezi o signifikantno negativnem vplivu 

nezadostnega usposabljanja in visokih stroškov preizkušanja izdelkov na uvedbo 

poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v podjetjih, ki 

izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. Najpogostejšimi razlogi, da podjetja še ne 

označujejo izdelkov z oznako CE, so, da kupci še niso postavili teh zahtev, pomanjkljiv 

inšpekcijski nadzor in slabo poznavanje gradbene zakonodaje. Zato je pomembno, da se 

zaposleni z usposabljanjem seznanijo z minimalnimi zahteve managementa celovite 

kakovosti, ki omogoča namestitev oznake CE na betonske in kamnoseške izdelke. 

Gradbena inšpekcija bo tudi pri izdelovalcih betonskih in kamnoseških izdelkov 

izvajala nadzor o izpolnjevanju zahtev gradbene zakonodaje o označevanju gradbenih 

izdelkov in prepovedala prodajo izdelkov tistih izdelovalcev, ki ne zagotavljajo njihove 

skladnosti s harmoniziranimi standardi. 

4.2.2 Načrtovanje usposabljanja 

V tej fazi določimo strategijo usposabljanja. Zbrali in razložili bomo podatke, na 

podlagi katerih smo oblikovali cilje in vsebine usposabljanja, ki določajo izbor učnih 

metod in potreben čas usposabljanja. 
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Cilji usposabljanja, ki naj bi jih proizvajalci betonskih in kamnoseških izdelkov 

dosegli po njegovem zaključku, so navedeni v odgovorih na naslednje sklope vprašanj 

(Dulc 2008): 

 -  kakšne novosti je prinesel vstop Slovenije v EU za proizvajalce in kupce 

betonskih in kamnoseških izdelkov; 

-  kako naj pristopijo k izpolnjevanju vseh obveznosti v povezavi s tehnično 

zakonodajo, ki smo jo prevzeli; 

-  kako naj sami izvedejo vse predpisane postopke in izdelajo dokumentacijo za 

dajanje izdelkov v promet oziroma na kaj naj bodo pozorni, ko ta znanja iščejo 

drugod; 

-  na kaj naj bi pazili, ko nabavljajo izdelke za lastno uporabo, nadaljnjo prodajo 

ali vgradnjo, in kaj lahko zahtevajo od drugih; 

- kakšno vlogo in pomen ima management celovite kakovosti za uspešnost 

poslovanja in konkurenčnost izdelovalcev betonskih in kamnoseških izdelkov 

itd. 

4.2.3 Razvoj usposabljanja 

V tej fazi začrtamo končno podobo usposabljanja in izbrane metode podajanja 

posameznih vsebin. Oblikujemo učna načela, izbor učnih oblik, metode in pripomočke 

ter izdelamo urnike usposabljanja. 

 

   Tabela 4.1  Metode, učna načela, lokacije in izvajalci usposabljanja 

skupina sodelavcev metode pripomočki lokacije izvajalci usposab. 

vršni management usposabljanje pri 

delu 

internet  

strokovna literatura 

izven podjetja 

v podjetju, doma 

svetovalci 

 

srednji 

management 

formalno 

usposabljanje 

internet 

strokovna literatura 

v podjetju, doma 

 

managerji 

izvajalci  usposabljanje na 

delovnem mestu 

učno gradivo 

navodila  

v podjetju oseba za kakovost 

obratovodja 

 

Pri usposabljanju lahko uporabljamo različne metode, na podlagi katerih sodelavci 

pridobijo potrebno znanje, spretnosti ali nove načine vedenja. 

Za vršni management so to metode usposabljanja pri delu, ki vključujejo npr. 

usposabljanje na seminarjih, branje strokovnih knjig in člankov in računalniško podprto 

usposabljanje. 

Za srednji management, ki bo izvajal naloge s področja managementa celovite 

kakovosti, uporabljamo metode formalnega usposabljanja, med katere spadajo npr. 

predavanja, pogovori, preučevanje primerov, delavnice in oblikovanje timov. 
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Za izvajalce je najprimernejša metoda usposabljanja na delovnem mestu. Gre za 

učenje pri delu, pri katerem sodelavci spoznavajo načina in merila pri izvajanju 

postopka kontrole proizvajanja. 

Kot pripomočke uporabljamo različna sredstva kot so učna gradiva (npr. učbeniki 

in priročniki), pripomočki za komuniciranje (npr. vsebine spletnih strani, CD-ji,  

zloženke) in navodila za uporabo. 

Usposabljanje se lahko izvaja na različnih lokacijah. V podjetju usposabljamo 

sodelavce na njihovem delovnem mestu, medtem ko ti opravljajo svoje delo. Ta način je 

primeren za sodelavce, ki spoznavajo tehnološke in kontrolne postopke dela pri 

postavitvi poslovno-organizacijskega sistema notranje kontrole proizvajanja ali 

managementa celovite kakovosti. Usposabljanje v prostorih, ki so namenjeni za tečaje 

in seminarje, bomo uporabili, da bodo sodelavci pridobiti širše znanje o postopkih 

uvajanja filozofij, metod in orodij  managementa kakovosti. Poleg notranjega 

usposabljanja, ki je povezano z izvajanjem te dejavnosti v podjetju, se v praksi pogosto 

uporablja zunanje usposabljanje. Mednje prištevamo usposabljanja, ki jih za izdelovalce 

betonskih in kamnoseških izdelkov pripravljajo na Obrtno-podjetniški zbornici in 

inštitucijah, ki so pooblaščene za izvajanje začetnih preizkusov in certificiranje 

postopka proizvajanja. 

Usposabljanje lahko vodijo različni strokovnjaki iz podjetja ali zunanji svetovalci. 

Pri usposabljanju sodelavcev na delovnem mestu naj sodelujejo managerji in sodelavci, 

odgovorni za management kakovosti, saj je prenos pridobljenega znanja iz učnega 

okolja na delovno mesto pomemben element učnega okolja. Kadar se odločamo za 

certificiranje poslovanja po standardu ISO 9001:2000, je primerneje vključiti zunanje 

svetovalce. 

4.2.4 Izvedba usposabljanja 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na pobudo članov organizira seminarje in 

strokovna predavanja in usposabljanja za člane sekcije s področja označevanja izdelkov 

z oznako CE. Za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov je že pripravila osnutek 

priročnika za izvajanje notranje kontrole proizvajanja in neuradno prevedla dva 

harmonizirana standarda za kamnoseške izdelke. 

Gospodarska zbornica Slovenije (2007) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 

(2007) objavljata napotke za ugotavljanje skladnosti gradbenih izdelkov in uporabna 

navodila za vpeljevanje in izvajanje notranje kontrole proizvajanja, kot jo zahtevajo vsi 

določeni nivoji ugotavljanja skladnosti, tudi v svojih strokovnih revijah in na spletnih 

straneh. Ugotovimo lahko, na kakšen način pri posameznem nivoju izpolnimo 

obveznosti in kdaj je za potrjevanje skladnosti potrebno vključiti zunanje inštitucije. 

Izdelovalci betonskih in kamnoseških izdelkov se za informacije o postavitvi 

poslovno-organizacijskega sistema notranje kontrole proizvajanja in začetni preizkus 
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izdelkov lahko obrnejo neposredno na organizacije, ki so pooblaščene za potrjevanje 

skladnosti gradbenih izdelkov. Pravila za podeljevanje certifikatov in uporabo znakov 

skladnosti so dostopna tudi na njihovih spletnih straneh. Na izobraževalnih seminarjih 

predstavljajo zahteve gradbene direktive, pomen oznake CE ter načine potrjevanja 

skladnosti gradbenih izdelkov. 

Na tržišču lahko dobimo številne priročnike, v katerih so dostopne najpomembnejše 

informacije o zahtevah zakonodaje za gradbene izdelke in označevanje z oznako CE. 

Besedilo je napisano tako, da je razumljivo uporabnikom zakonodaje. Na številnih 

primerih so prikazane zahteve in razrešitve. Opomniki za določitev direktiv, ki veljajo 

za posamezne izdelke ali za pripravo navodil za uporabo, olajšajo delo vsem, ki naj bi 

izpolnili take obveze. Posamezni vzorci ES-izjave o skladnosti v več jezikih lahko 

pripomorejo k učinkovitejši in hitri razrešitvi te zahteve v podjetju. V priročnikih in na 

spletnih straneh dobimo besedila vseh direktiv novega pristopa in ustrezne slovenske 

zakonodaje, sezname harmoniziranih standardov za vsa področja, ki jih pokrivajo 

direktive novega pristopa, in naslove ter podatke o vseh priglašenih organih v EU, ki 

izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti. 

Po pridobitvi potrebnih informacij odgovorne osebe za kontrolo kakovosti ali 

lastniki manjših delavnic za izdelovanje betonskih in kamnoseških izdelkov izdelajo 

priročnik za izvajanje notranje kontrole proizvajanja, v katerem določijo kontrolne 

postopke in izdelajo navodila za obvladovanje procesa proizvajanja. 

4.2.5 Evalvacija usposabljanja 

 Dejavnost evalvacije3 usposabljanja opredeljuje Hamblin kot vsako prizadevanje za 

pridobitev povratnih informacij o učinkih programa usposabljanja in ocenjevanja 

uspešnosti usposabljanja na temelju teh povratnih informacij (Miglič 2005, 68). 

Povratne informacije so namenjene izboljšanju in dopolnitvam predhodnih faz 

usposabljanja ter so izhodišče za merjenje uspešnosti in učinkovitosti programa 

usposabljanja. Faza, ki poteka znotraj posameznih faz in med njimi, vodi neposredno 

nazaj k fazi analize, v kateri evalvacijski rezultati usmerjajo ugotavljanje nadaljnjih 

potreb po usposabljanju. 

 Oblikovanje postopka za ocenjevanje programa usposabljanja je za izdelovalce 

betonskih in kamnoseških izdelkov pomembno zaradi preverjanja pridobljenega znanja 

sodelavcev, ki izvajajo kontrolo proizvajanja. Brez ustreznih zapisov ni možno 

dokazovati skladnosti izdelkov s harmoniziranimi standardi, ki je pogoj za označevanje 

izdelkov z oznako CE. 

                                                 
3 Beseda evalvacija izhaja iz latinske besede »valere« in pomeni veljati, določiti vrednost oz. oceniti   

(Verbinc 1991, 746). 
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Posamezni avtorji (npr. Cascio, 1998; Clady, 1997 in Clark, 2000) splošnemu 

modelu usposabljanja očitajo nepraktičnost za uporabo v organizacijskem okolju, kjer 

se spremembe in zahteve pojavljajo vedno hitreje. Sistematični modeli naj bi uporabljali 

vedenjski pogled od zgoraj navzdol namesto tvornega sodelovanja. 

 

Kljub navedenim pomanjkljivostim model usposabljanja izdelovalcev betonskih in 

kamnoseških izdelkov za označevanje gradbenih izdelkov z oznako CE odlikujejo 

naslednje značilnosti, ki so sestavni del vsakega splošnega modela usposabljanja 

(Miglič 2005, 54): 

- povezanost modela z delom in sposobnostmi zaposlenega – usposabljanje je 

usmerjeno na delo, pri čemer naj bi zaposleni pridobili potrebna znanja za 

izvajanje kontrolnih postopkov na posameznih fazah procesa proizvajanja; 

- zagotavlja skladnost programskih vsebin s cilji usposabljanja, kar pomeni, da je 

uspešnost usposabljanja toliko verjetnejša; 

- dopušča spreminjanje oblikovanja in izvajanja programa ter njegovo 

prilagajanje glede na velikost organizacije; 

- evalvacija omogoča nenehni razvoj in podporo povratnih informacij, ki 

odsevajo trenutno stanje. 

Glede na navedene značilnosti menimo, da je model usposabljanja za izdelovalce 

betonskih in kamnoseških izdelkov, ki ga oblikuje sistematičen proces zbiranja in 

analiziranja organizacijskih zahtev za označevanje gradbenih izdelkov z oznako CE, 

primerna podlaga za odločitve, povezane z usposabljanjem. 
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5 SKLEP 

5.1 Splošne ugotovitve 

Uspešno poslovanje ni pomembno le za posamezno organizacijo, ampak za celotno 

narodno gospodarstvo in družbo kot celoto, katere blaginja je odvisna od uspešnosti 

delovanja organizacij. Zato je pomembno vedeti, kaj je potrebno narediti za uspešnost 

oziroma v čem se uspešna podjetja ločijo od neuspešnih. Glede na teoretična izhodišča, 

predstavljena v magistrski nalogi, je eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti tudi 

kakovost izdelkov ali storitev. 

Uspešne organizacije upoštevajo ali vplivajo na zunanje okolje, se nanj pripravljajo, 

mu prilagajajo vizijo, poslanstvo, smotre, cilje in strategije za njihovo doseganje. Za 

doseganje smotrov in ciljev planirajo vire, tako finančne kot človeške, ter razvijajo in 

ustrezno spreminjajo organiziranost poslovanja. Na ta način dosegajo večjo 

konkurenčnost in večjo uspešnost poslovanja. Način, kako uresničiti načrtovane cilje, se 

med organizacijami razlikuje. Eno od možnih orodij za doseganje ciljev je uvedba 

poslovno-organizacijskih sistemov managementa kakovosti, ki temeljijo na filozofijah, 

metodah in orodjih managementa kakovosti. S pomočjo enega ali več povezujočih se 

filozofij in modelov kakovosti so cilji podjetja lažje in enostavneje dosegljivi, saj 

standardi predpisujejo in zahtevajo podrobne pristope, ki jih najdemo v strokovni 

literaturi kot vodila za uspešno poslovanje organizacij. 

V organizacijah naj bi se zavedali nujnosti uvajanja sprememb, ki omogočajo 

izboljšanje poslovanja ter doseganje boljših poslovnih izidov. V takšnih razmerah 

poslovodstvo organizacije potrebuje podatke in informacije, ki ne bodo kazale zgolj 

finančnega stanja in uspeha organizacije, pač pa tudi npr. človeške, tehnološke in 

razvojne zmožnosti organizacije. Eno najbolj kritičnih področij v okoliščinah 

dinamičnega poslovnega okolja je celovito obvladovanje kakovosti, zato naj bi v 

organizacijah posebno pozornost namenili temu in tudi drugim sodobnim managerskim 

orodjem. Njihovo uvajanje samo po sebi ne more zagotoviti večje uspešnosti 

poslovanja, če v organizacijah ne znajo oziroma ne bodo znali izkoristiti vseh možnosti, 

ki jih ta orodja ponujajo. 

Nove zahteve glede kakovosti izdelkov in označevanja skladnosti so se pojavile z 

vstopom Slovenije v Evropsko unijo, ko je njeno tržišče postalo del trga, na katerem 

veljajo zakonitosti prostega pretoka izdelkov in storitev. Okvir, ki to omogoča, je za 

gradbene izdelke Direktiva Sveta EU o gradbenih izdelkih, ki po določenem prehodnem 

obdobju zahteva uporabo harmoniziranih standardov. Izdelovalci naj bi opravili različne 

postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti za vsak izdelek in njegovo nameravano 

uporabo.  
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Proizvajalcu, ki je vzpostavil nadzor proizvajanja, se prizna izpolnjevanje zahteve o 

notranjem nadzoru proizvajanja, če izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2000 o 

poslovno-organizacijskih sistemih managementa celovite kakovosti ali interne zahteve, 

opredeljene v pravilniku o notranji kontroli proizvajanja. Na izdelke, ki izpolnjujejo 

pogoje glede skladnosti s sprejetimi evropskimi harmoniziranimi standardi, izdelovalec 

namesti oznako CE, ki omogoča prost vstop na skupni evropski trg brez dodatnega 

dokazovanja primernosti izdelka za nameravano uporabo. 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako izdelovalci betonskih in 

kamnoseških izdelkov izpolnjujejo zahteve managementa celovite kakovosti skladno s 

harmoniziranimi standardi za njihove izdelke. Evropski standardi narekujejo začetno 

certificiranje izdelkov, notranjo kontrolo proizvajanja in nameščanje oznake CE na 

izdelke, dane na trg Evropske unije. 

Po analiziranju podatkov iz ankete, ki smo jo opravili v začetku leta 2008 in 

povzema stanje konec leta 2007, smo prišli do naslednjih ugotovitev o značilnostih 

uporabe oznake CE za gradbene izdelke: 

- Velika večina podjetij, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, 

uporablja oznako CE za svoje izdelke, v nasprotju s kamnoseškimi podjetji, med 

katerimi to oznako uporablja manj kot ena petina. 

- Dve tretjini izdelovalcev betonskih izdelkov je oznako CE začelo nameščati na 

svoje izdelke v letu 2007, nekaj manj kot četrtina leta 2006, desetina pa leta 

2005, čeprav je bilo označevanje za večino betonskih izdelkov obvezno od prve 

polovice 2005, možen začetek označevanja pa je bil že eno leto pred obvezno 

uporabo. 

- Čeprav večina kamnoseških podjetij še ni vzpostavila managementa celovite 

kakovosti skladno z gradbeno zakonodajo, lahko povzamemo, da so bila bolj 

zadovoljna s poslovanjem v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 kot izdelovalci 

betonskih izdelkov. 

- Primerjava odgovorov obeh preučevanih skupin podjetij pokaže, da so podjetja, 

ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, bolj izpostavljena nadzoru 

gradbene inšpekcije in zahtevam svojih strank kot kamnoseška podjetja. 

- Pozitivno korelacijo med vrsto kupcev in pogostostjo zahtev po namestitvi 

oznake CE na izdelke lahko potrdimo le pri prodaji kamnoseških izdelkov 

trgovskim podjetjem in betonskih izdelkov gradbenim podjetjem. 

- Najpogostejši razlog, da kamnoseška podjetja še niso pristopila k poslovno-

organizacijskemu sistemu managementa celovite kakovosti, je v tem, da kupci še 

niso postavili teh zahtev in slabo poznavanje gradbene zakonodaje. V podjetjih v 

postavitvi managementa celovite kakovosti ne vidijo konkurenčne prednosti. 

Zaradi majhnosti se srečujejo s pomanjkanjem strokovnega kadra in 

prezaposlenostjo. Čeprav večinoma ne poznajo stroškov postavitve in 



Sklep 

 

99 

vzdrževanja poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite 

kakovosti, jih ocenjujejo kot previsoke in nepotrebne. Med nepomembnimi 

razlogi za postavitev so tudi neustrezna kakovost izdelkov in ukinitev 

proizvajanja v bližnji prihodnosti. 

- Večina izdelovalcev betonskih in kamnoseških izdelkov, ki še ne uporablja 

oznake CE, še ne načrtuje vzpostavitve poslovno-organizacijskega sistema 

managementa celovite kakovosti, so pa pripravljeni sofinancirati stroške izdelave 

modela za njegovo postavitev. 

- Najpomembnejša razloga za označevanje izdelkov z oznako CE sta usklajenost z 

zakonodajo in visoke denarne kazni. Naslednja najpomembnejša razloga sta 

zahteve kupcev po oznaki CE na izdelkih in povečanje ugleda organizacije. 

Srednje pomembni so konkurenčna prednost na domačem tržišču, izboljšanje 

kakovosti izdelkov in storitev, doseganje boljših poslovnih izidov, povečanje 

zadovoljstva in lojalnosti kupcev ter želja po povečanju tržnega deleža. Kot 

nepomembna razloga sta se pokazala konkurenčna prednost na tujem tržišču in 

večje zadovoljstvo zaposlenih. 

- Podjetja, ki se ukvarjajo z izdelovanjem betonskih izdelkov, večinoma 

uporabljajo interni poslovno-organizacijski sistem notranje kontrole proizvajanja 

po gradbeni zakonodaji, medtem ko kamnoseška podjetja še ne vedo, kakšen 

poslovno-organizacijski sistem bodo vzpostavila. 

Glavni cilj raziskave je bil preko postavljenih hipotez dokazati signifikantno 

negativen vpliv nezadostnega usposabljanja in visokih stroškov preizkušanja izdelkov  

na uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti v 

podjetjih, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke. 

Pri prvi hipotezi smo predpostavili, da je pogostost uporabljanja virov za 

seznanjanje z zakonodajo večja pri tistih podjetjih, ki oznako CE že uporabljajo. 

Hipotezo lahko z manj kot 5-odstotnim tveganjem potrdimo le v primeru 

izobraževalnih seminarjev in interneta, v primeru ostalih virov seznanjanja z 

zakonodajo pa ne. Povprečno število obiskanih seminarjev v zadnjih treh letih znaša pri 

podjetjih, ki uporabljajo oznako CE za svoje izdelke, 3,4, pri podjetjih, ki te oznake 

nimajo, pa 2,3. Razlika v povprečnem številu obiskanih seminarjev v zadnjih treh letih 

je majhna in jo lahko potrdimo le z manj kot 10-odstotnim tveganjem. Hipotezo o 

signifikantno negativnem vplivu nezadostnega usposabljanja na uvedbo poslovno-

organizacijskega sistema managementa celovite kakovosti smo le delno potrdili. 

Tudi druge hipoteze, da imajo visoki stroški preizkušanja izdelkov signifikantno 

negativen vpliv na uvedbo poslovno-organizacijskega sistema managementa celovite 

kakovosti v podjetjih, ki izdelujejo betonske in kamnoseške izdelke, ne moremo v celoti 

potrditi. Potrdimo lahko le, da so visoki stroški pomemben razlog za nevzpostavljen 

poslovno-organizacijski sistem managementa celovite kakovosti, ni pa edini. Med 
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razlogi so pomembnejši dejstvo, da kupci ne postavljajo zahtev po označevanju 

izdelkov, in organizacijski razlogi, ki so posledica prezaposlenosti in pomanjkanja 

strokovnega kadra za vzpostavitev managementa celovite kakovosti skladno z 

zahtevami gradbene zakonodaje. 

Za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov smo izdelali model 

usposabljanja, v katerem se informacije o uspešnosti posamezne faze usposabljanja 

zbirajo in posredujejo v vsaki izmed faz. Model tako ni več statičen, temveč 

medsebojno vplivajoč niz dejavnosti, ki poudarja pomembnost evalviranja vsakega 

koraka v procesu usposabljanja. Uporaben je tako za velika proizvajalna podjetja kot 

tudi za majhne obratovalnice. Z usposabljanjem naj bi se izdelovalci betonskih in 

kamnoseških izdelkov seznanili z minimalnimi zahtevami managementa celovite 

kakovosti za označevanje gradbenih izdelkov z oznako CE. Prej ali slej bo gradbena 

inšpekcija pričela z doslednim nadzorom izvajanja zahtev gradbene zakonodaje o 

označevanju gradbenih izdelkov in prepovedala prodajo izdelkov tistih izdelovalcev, ki 

ne zagotavljajo njihove skladnosti s harmoniziranimi standardi. 

5.2 Prispevek k znanosti in omejitve 

Raziskava in njeni izidi predstavljajo tako teoretični kot empirični raziskovalni 

prispevek znanosti. Na podlagi ugotovitev analitičnega in empiričnega dela raziskave 

smo za izdelovalce betonskih in kamnoseških izdelkov oblikovali model usposabljanja, 

ki bo imel praktično uporabno vrednost za vse tiste organizacije, v katerih nenehno 

izboljšujejo management celovite kakovosti. Poznavanje modela, zakonodaje, 

standardov in vzgibov, ki pripomorejo k označevanju gradbenih izdelkov z oznako CE, 

bo pomagalo podjetjem vzpostaviti poslovno-organizacijski sistem managementa 

celovite kakovosti. 

Naj se na koncu na kratko dotaknemo še ključnih omejitev v zvezi s ključnimi 

spoznanji. Vzorec raziskave ni bil najbolj reprezentativen glede na dejansko strukturo 

podjetij, ki proizvajajo betonske in kamnoseške izdelke. To prinaša nekatere 

pomanjkljivosti, kot na primer posploševanje na vsa slovenska podjetja iz dejavnosti 

gradbeništva. Zato bi se kazalo lotiti podobne raziskave na bistveno bolj homogenem 

vzorcu, ki bi zajel vse izdelovalce gradbenih izdelkov, ki so podvrženi certificiranju po 

zahtevah harmoniziranih standardov. 

Nadaljnji predlogi v smeri novega raziskovanja se kažejo v spremljanju uvajanja in 

uporabe posameznih filozofij, metod in orodij managementa kakovosti ter v 

ocenjevanju pomena njihove uporabe na uspešnost poslovanja organizacij. Z 

raziskavami na terenu bi npr. lahko ugotovili, kako organizacije obvladujejo kakovost 

ob prilagajanju in uvajanju novih organizacijskih in tehnoloških razrešitev pri 

poslovanju. 
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Ne moremo mimo ugotovitve, da se številni izdelovalci betonskih in kamnoseških 

izdelkov lotevajo postavitve managementa celovite kakovosti zaradi formalne 

zadostitve zahtev standardov, saj jim grozijo visoke kazni in prepoved prodaje izdelkov 

na trgu. Standardi predstavljajo le minimalni okvir zahtev. Za dolgoročno uspešnost 

poslovanja naj bi v organizacijah namesto notranje kontrole proizvajanja po zahtevah 

gradbene zakonodaje vzpostavili management celovite kakovosti in ga nadgradili z 

modelom poslovne odličnosti EFQM, ki omogoča vzpostavitev celovitega merjenja in 

stalnega izboljševanja vseh ključnih področij delovanja organizacije. Samostojni 

podjetniki ter mikro in majhna podjetja lahko za vzpostavitev managementa celovite 

kakovosti koristijo subvencije svetovanja v višini do 50 % neto vrednosti upravičenih 

stroškov svetovanja, ki jih financira Javna agencija RS za podjetništvo in tuje 

investicije.  
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Priloga 1    Anketni vprašalnik
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Anketni vprašalnik 

 
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo se odločili, da bomo naredili raziskavo o uporabi 

sistema managementa kakovosti za namestitev oznake CE za betonske in kamnoseške izdelke. Naša želja 

je, da se čim bolje seznanimo s stanjem na tem področju in se tako bolj približamo vašim potrebam ter 

vam ponudimo potrebne informacije in kakovostnejše storitve. 

Prijazno vas naprošamo, da izpolnite anketni vprašalnik in ga v priloženi kuverti pošljete najkasneje 

do 29. februarja 2008 na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,  Celovška cesta 71, 1000 

Ljubljana. 

Zagotavljamo anonimnost vseh pridobljenih podatkov, ki jih bomo uporabili zgolj za raziskovalne 

namene. Ob morebitnih nejasnostih se lahko za dodatna pojasnila obrnete na sekretarko Ido Staniša. 

Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujemo! 

 

 

 
 

Splošni podatki o podjetju 

 

 

1. Katera je glavna dejavnost vašega podjetja? Možnih je več odgovorov. 

 

□ izdelovanje betonskih izdelkov  

□ izdelovanje kamnoseških izdelkov 

□ montažne storitve 

□ trgovina 

□ drugo 

 

 

2. Kakšna je pravna oblika vašega podjetja? 

 

□ s. p.  □ d. n. o.    □ d. o. o.    □ d. d.     □ drugo_________ 

 

 

3. V katero regijo spada vaša organizacija? 

 

□ Pomurska    □ Jugovzhodna Slovenija 

□ Podravska   □ Osrednjeslovenska 

□ Koroška   □ Gorenjska 

□ Savinjska    □ Notrajsko-kraška 

□ Zasavska   □ Goriška 

□ Spodnjeposavsko  □ Obalno-kraška 
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4. Kakšna je vaša funkcija v podjetju? 

 

      □ lastnik           □ direktor     □ referent      □ drugo 

 

 

5. Koliko zaposlenih ima vaša organizacija? ........................................ 

 

 

Prosimo, da pri naslednjih vprašanjih označite ustrezen odgovor! 

 

 

6. Kako ocenjujete vaše poslovanje v letu 2007 v primerjavi s predhodnim letom ? 

 

Precej slabše  Slabše  Enako  Bolje  Precej bolje 

1  2  3  4  5 

  

 

7. Kako ocenjujete vašo organizacijo v primerjavi s konkurenco? 

 

precej  malo  malo precej 

slabše slabše enako boljše bolje 

      

Kakovost izdelkov   1 2 3 4 5 

Asortiman izdelkov   1 2 3 4 5 

Cena izdelkov    1 2 3 4 5 

Dobavni rok    1 2 3 4 5 

Strojna opremljenost   1 2 3 4 5 

Kvalifikacijska struktura   1 2 3 4 5 

zaposlenih 

 

 

8. Ocenite deleže prodaje v preteklem letu po naslednjih skupinah kupcev (vsota 100 %): 

 

a. individualni kupci   __________ %  

b. trgovska podjetja    __________ % 

c. gradbena podjetja    __________ % 

d. montažna podjetja   __________ % 

e. drugi     __________ % 

 

 

9. Kolikšen delež prihodkov ste v preteklem letu ustvarili z izvozom?_________% 

 

 

10. Ali uporabljate oznako CE za svoje izdelke? 

 

            □ da                □ ne 
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11. Kako pogosto zahtevajo namestitev oznake CE za izdelke iz vašega proizvodnega 

programa: 

 

nikoli     vedno 

a. individualni kupci   1 2 3 4 5 

b. gradbena podjetja   1 2 3 4 5 

c. trgovska podjetja    1 2 3 4 5 

d. tuji kupci     1 2 3 4 5 

e. podjetja iz vaše dejavnosti  1 2 3 4 5 

f. gradbena inšpekcija   1 2 3 4 5 

 

 

V kolikor svojih izdelkov NE OZNAČUJETE z oznako CE, preskočite na vprašanje 16! 

 

 

12. Kdaj ste vzpostavili sistem managementa kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE na 

vaše izdelke ? 

 

□ leta 2005  □ leta 2006  □ leta 2007 

 

 

13. Koliko harmoniziranih standardov uporabljate za vaše izdelke? 

 

□1  □ 2       □ 3        □ 4        □ 5 ali več 

 

 

14. Ali imate izdelane izjave o skladnosti za svoje izdelke? 

 

□ da   □ ne 

 

 

15. Kako pogosto vi zahtevate in dobite izjavo o skladnosti gradbenih izdelkov od: 

 

nikoli            vedno 

a. dobaviteljev surovin doma   1 2 3 4 5 

b. dobaviteljev surovin v tujini  1 2 3 4 5 

c. dobaviteljev polizdelkov doma  1 2 3 4 5 

d. dobaviteljev polizdelkov v tujini  1 2 3 4 5 

e. dobaviteljev izdelkov doma   1 2 3 4 5 

f. dobaviteljev izdelkov v tujini  1 2 3 4 5 

g. uvoznikov    1 2 3 4 5 

 



Priloga 1 

 

 

V kolikor ŽE UPORABLJATE oznako CE za svoje izdelke, preskočite na vprašanje 22! 

 

 

16. V nadaljevanju je navedenih nekaj morebitnih razlogov, da še niste pristopili k 

vzpostavitvi sistema managementa kakovosti. Prosimo, da označite ustrezne odgovore. 

 

sploh se ne        zelo se 

strinjam         strinjam 

a. ne poznamo zahtev gradbene zakonodaje 1 2 3 4 5 

b. kupci še niso postavili zahtev  1 2 3 4 5 

c. prodajamo samo individualnim kupcem 1 2 3 4 5 

d. smo prezaposleni    1 2 3 4 5 

e. imamo premalo strokovnega kadra  1 2 3 4 5 

f. stroški postavitve sistema bi bili previsoki 1 2 3 4 5 

g. stroški vzdrževanja sistema bi bili previsoki 1 2 3 4 5 

h. v tem ne vidimo konkurenčne prednosti 1 2 3 4 5 

i. naši izdelki ne zadostujejo zahtevani kakov.  1 2 3 4 5 

j. ne potrebujemo, ker ne izvažamo izdelkov 1 2 3 4 5 

k. načrtujemo ukinitev dejavnosti  1 2 3 4 5 

 

 

17. Kdaj načrtujete vzpostaviti  sistem managementa kakovosti izdelkov za namestitev oznake 

CE na vaše izdelke ? 

 

 □ v pol leta  □ v enem letu □ v dveh letih     □ še ne načrtujem 

 

 

18. Ali boste za postavitev sistema notranje kontrole proizvajanja najeli zunanje sodelavce? 

 

 □ da        □ ne      □ ne vem 

 

 

19. Kdo bo za vaše izdelke opravil začetni preskus? 

 

□ sami    □ pooblaščena inštitucija     □ nepooblaščena inštitucija   □ ne vem 

 

 

20. Za koliko izdelkov naj bi naredili začetni preskus? 

 

□ 1   □ 2-5   □ 6-10   □ več kot 10 □ ne vem 

 

 

21. Ali bi bili pripravljeni sofinancirati stroške izdelave modela za postavitev sistema 

managementa kakovosti izdelkov za namestitev oznake CE na vaše izdelke ? 

 

□ da        □ ne      □ ne vem 
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Prosimo, da na naslednja vprašanja odgovarjate vsi! 

 

 

 

22. Kdo je (bo) v vašem podjetju (obrtni delavnici) zadolžen za postavitev sistema 

managementa kakovosti ? 

 

□ lastnik 

□ vršni management 

□ služba kontrole proizvajanja  

□ drugi 

□ ne vem 

 

 

23.  Kako pomembni bodo (so bili) naslednji razlogi za vašo odločitev za postavitev sistema 

managementa kakovosti v vašem podjetju? 

nepomembni                zelo pomembni 

a. zahteve kupcev po oznaki CE na izdelkih 1 2 3 4 5 

b. usklajenost z gradbeno zakonodajo 1 2 3 4 5 

c. izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev 1 2 3 4 5  

d. povečanje zadovoljstva in lojalnosti kupcev 1 2 3 4 5 

e. konkurenčna prednost na domačem tržišču 1 2 3 4 5 

f. konkurenčna prednost na tujem tržišču 1 2 3 4 5 

g. želja po povečanju tržnega deleža  1 2 3 4 5 

h. doseganje boljših poslovnih izidov  1 2 3 4 5 

i. večje zadovoljstvo zaposlenih  1 2 3 4 5 

j. povečanje ugleda organizacije  1 2 3 4 5 

k. visoke denarne kazni   1 2 3 4 5 

 

 

24. Kateri sistem managementa kakovosti boste (ste) vzpostavili? 

 

□ interni sistem po gradb. zakon.  □ ISO 9001 □ model odličnosti       □ ne vem 

 

 

25. Pri kateri instituciji boste (ste) certificirali postopek izvajanja notranje kontrole 

proizvajanja? 

 

  □ ZAG   □ IRMA   □ IGMAT □ ni potrebno cert.        □ ne vem 

 

 

26. Kateri sistem potrjevanja skladnosti je obvezen za vaše izdelke? Možnih je več odgovorov 

   

□1+  □1  □2+  □2  □3  □4       □ ne vem 
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27. Ali boste pristopili k pridobitvi tehničnih soglasij za proizvode, ki jih ne pokrivajo 

harmonizirani standardi? 

 

□ da   □ ne   □ ne vem 

 

 

28.  Kakšne stroške načrtujete (ste imeli) za začetni preizkus posameznega izdelka? 

 

□ do 500 €    □ 500-1.000€      □1.000-3.000 €    □ nad 3.000 €   □ ne vem 

 

 

29.  Kakšne stroške načrtujete (ste imeli) v zvezi s postavitvijo sistema managementa 

kakovosti? 

 

□ do 1.000 €  □ 1.000-5.000 €      □ 5.000-10.000 €     □ nad 10.000 €       □ ne vem 

 

 

30. Kako pogosto uporabljate naslednje standarde kakovosti za izdelke iz vašega proizvodnega 

programa? Možnih je več odgovorov 

 

nikoli              zelo pogosto 

a. JUS      1 2 3 4 5 

b. DIN norme    1 2 3 4 5 

c. ÖNORM    1  2 3 4 5 

d. SIST EN     1 2 3 4 5 

e. druge     1 2 3 4 5 

 

 

31. Kako pogosto uporabljate naslednje vire za seznanjanje z zakonodajo s področja dajanja 

gradbenih proizvodov na trg?  

nikoli              zelo pogosto 

a. internet      1 2 3 4 5 

b. strokovne knjige     1 2 3 4 5 

c. strokovne  revije    1 2 3 4 5 

d. izobraževalne seminarje    1 2 3 4 5 

e. drugo     1 2 3 4 5 

 

 

32. Kolikokrat ste se v zadnjih treh letih udeležili izobraževalnega seminarja pri naslednjih 

institucijah: 

 

a. Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 0 1 2 3 4 

b. Slovenskem inštitutu za standardizacijo 0 1 2 3 4 

c. Zavodu za gradbeništvo Slovenije      0 1 2 3 4 

d. Slov. inštitutu za kakovost in meroslovje  0 1 2 3 4 

e. drugih organizacijah   0 1 2 3 4 
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33. Kako ocenjujete vlogo Obrtno-podjetniške zbornice pri obveščanju o zakonodaji s 

področja dajanja  gradbenih proizvodov na trg?  

      

slabo                        zelo dobro 

  1  2  3  4  5 

 

 

34. Ali morda veste, katera inštitucija sprejema slovenske standarde? Označite le en odgovor! 

 

□ Vlada 

□ Ministrstvo za gospodarstvo 

□ Slovenski inštitut za kakovost 

□ Slovenski inštitut za standardizacijo 

□ Gospodarska zbornica Slovenije 

□ Obrtno-podjetniška  zbornica Slovenije 

□ ne vem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


